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Kedves Diák,
Tisztelt Mezőgazdasági
Oktatási Intézmény!
Az AgrárUnió szaklap a társadalmi felelősségvállalás keretében indította el a „Még több mezőgépészt”
programot egy hiányszakma újjáélesztésére. Hídépítőknek tartjuk magunkat: hidat építünk az oktatott
tananyag és a mai mezőgazdasági technika szakadéka között, hidat az iskola és a munka világa között.

Lapunk rendszeresen kíván közölni
– információkat gyakorlati helyekről,
– információkat munkát keresőkről,
– gépészeti, technológiai információkat a tanuláshoz,
– információkat a szakmai ismeretek bővítéséhez az elhelyezkedést követően,
– diákbeszámolókat, amelyek a pályaválasztásban segíthetnek,
– és segítséget nyújt a gyárlátogatások, tanulmányi utak megszervezéséhez, a megfelelő szakmai irány
kiválasztásához, a tényleges munkavégzés megismeréséhez.

Kedves Tanuló! Cikkeinkkel, tudósításainkkal bátorítunk arra, hogy válaszd Te is a mezőgépész szakmát,
hiszen potenciális munkahelyeken szerezhetsz gyakorlatot, piacképes
jövedelemmel – már rögtön az iskolapadból kikerülve.

Böngészd hát az AgrárUnió Magazint és Portált, légy követőnk a
Facebookon, és csatlakozz a Gépészinfó táborához, hogy folyamatosan hasznos információkhoz juthass!

Az internetes felületeink eléréséhez kattintson a logókra!
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Cayros az új márkanév
Az Amazone viszi tovább és fejleszti a Vogel & Noot ekéit

Pénzügyi nehézségei támadtak, és csődbe jutott a mezőgazdasági gépek előállításával
foglalkozó osztrák Vogel & Noot, amelynek mosonmagyaróvári ekegyárát az AmazonenWerke Kft. német anyavállalata, az Amazone Group vásárolta meg. Az ígéretek szerint
hamarosan újraindul a termelés, s a szerviz- és alkatrészellátás is zavartalanul folytatódik
majd.

A wartbergi székhelyű Vogel & Noot
Landmaschinen GmbH & Co KG a nyár
legvégén vált fizetésképtelenné, és ezzel
egy nagy múltú gyártóvállalat tűnik el
a palettáról. A közel másfél évszázada
alapított cég 1922 óta foglalkozott ekék
előállításával, és ez a hagyomány nem
szakad meg, hiszen az egyik vetélytárs, a
német Amazone nemcsak továbbviszi a
termékeket, de azok folyamatos fejlesztésében is gondolkodik.

■■ Ismert termékek új néven
„Jelenleg a pénzügyi átvilágítás, a gyártósorok felülvizsgálata és a rendelkezésre álló munkaerő felmérése folyik, előreláthatólag 2017 tavaszán pedig beindul az alkatrészellátás” – tudtuk meg
Kovács Tamástól, a debreceni központú
Amazonen-Werke Kft. ügyvezetőjétől.
A gyártást fokozatosan indítják újra, és
ennek érdekében elvégeztek egy európai
szintű piackutatást, hogy megállapíthassák, mely termékek kerültek eladásra legnagyobb darabszámban az elmúlt években. Az ekék zöld színre festve, Cayros

márkanéven kerülnek forgalomba, egyetlen betűvel megkülönböztetve a német
cég már létező eszközeitől. Az Amazone
2013-ban ugyanis Cayron néven fogott
bele az ekegyártásba, s az eddigi öt- és
hatvasú termékekből álló kínálata a felvásárlás révén jelentősen kibővül.
Kovács Tamás tájékoztatása szerint az
értékesítést, alkatrészellátást a magyarországi leányvállalat fogja végezni, és
eleinte évi 30–60 darab eke eladására
számítanak, amire természetesen a szervizeikben is felkészülnek. Kettéosztották
az országot, hogy a szolgáltatás valóban
zökkenőmentesen történjék, és NyugatMagyarországra már fel is vettek egy szervizvezető kollégát, illetve egy szervizszerelőt a megszűnő Vogel & Noottól.

Kovács Tamás
ügyvezető

a 3–4 ekefejes M változatnak, a 4 vasú
XM verziónak és a 4-5 fejes XMS ekének
van a legnagyobb esélye arra, hogy a
budapesti rendezvényen a közönség is
megismerhesse (a Cayrosból létezik 4–6
ekefejes XS és XS pro változat is). Addig
pedig, kedvcsinálóként, előrerendelési
akciót indítanak, így a gazdálkodók most
még kedvezőbb feltételekkel juthatnak
hozzá a termékekhez. Akik tehát megkedvelték és szívesen használták a Vogel
& Noot ekéket, azok továbbra is megtalálják a kiváló ár-érték arányt képviselő,
■■ Előrendelési akció
jól ismert és bevált technikát a piacon
„Ha minden a tervek szerint alakul, a janu- – csupán új köntösbe öltöztetve. Kovács
ári AGROmashEXPO–AgrárgépShow kiál- Tamás információi szerint a csődbe ment
lításon az új ekéink közül több is szere- osztrák vállalat többi termékének gyártápelhet majd a standunkon” – bizakodott
sa megszűnik.
az ügyvezető. A gyári tanfolyamon ők
már láthatták az új ekéket, amelyekből

MASCAR MAXI
Gyorsvetőgép elektromos hajtással,
Magyarországon tesztelve

A MASCAR számára a szemenként vető gépek gyártása és azok
sikere az egyik legfontosabb. A gyár folyamatosan bővülő
és fejlődő termékeit Magyarországra a SZEGÁNA Kft. vezette be,
s ismerteti meg azóta is a gazdálkodókkal. A MASCAR legfrissebb
újdonságaival a hazai közönség legközelebb
az AgromashExpón, a SZEGÁNA standján találkozhat.
Néhány évvel ezelőtt számos neves gyártó ményigénye ugyancsak jelentős, ezért a
is megjelent a piacon a nagy drága gyors- ventilátor tengelyére generátor is került.
A MASCAR MAXI vetőgépek 2013-tól új
vetőgépekkel, melyekkel akár 20 km/hval is lehet vetni, és ezekkel sikereket magadagoló egységgel, nagyobb átméértek el a hatalmas területen gazdálko- rőjű vetőtárcsával készülnek, ami precídóknál. Felismerték ezt a MASCAR
szakemberei is, és egy új, olcsóbb
A MASCAR MAXI vetőgépek 2013-tól
gyorsvetőgép ideológiáját találták ki. A koncepció szerint a 14-15
új magadagoló egységgel, nagyobb
km/h munkasebesség tartható
átmérőjű vetőtárcsával készülnek.
lenne, a jelenlegi vetőgép minimális módosításával.
A hagyományos pneumatikus sze zebb adagolást biztosít, a gyors vetéshez
menként vető gépeknél a talajkerékről pedig jellemzően nagyobb furatszámúabiztosított a vetőtárcsa mellett akár még kat használnak. A gyorsabb vetésindítás
a műtrágyaszóró és a granulátumszóró érdekében az elektromos hajtású vetőgép
hajtása is. A talajkerék nagyobb munka- készenléti állapotban a vetőtárcsa furatasebességnél, az utóbb felsorolt adagoló iba felveszi a vetőmagot, hogy induláskor
rendszerek hajtása miatt megcsúszhat, azonnal indítsa a vetést.
A 2013 elején már tesztelt, működő
ami elektromos hajtással kiküszöbölhető,
és így akár a nagyobb munkasebesség is elektromos hajtású MASCAR MAXI szetartható. Az elektromos hajtást a MASCAR menkénti vetőgép prototípussal rendelegy svéd vállalattal közösen fejlesztette, kezett, melyet tesztelésre Magyarországra,
és a rendszer vetésellenőrzővel is rendel- Szegedre küldött a gyár. A tesztelés során
kezik. A sok elektromos motor teljesít- a felhasználói tapasztalatok gyűjtése, az

esetleges hiányosságok feltárása, javítási,
fejlesztési ötletek beszerzése volt a cél.
Több hazai gazda is tesztelte a gépet kukorica- és napraforgóvetésben. A MASCAR
gyár nagyon fontosnak tartja a magyar
piacot, így 2014-ben az AgromashExpón
már megvásárolható előszériás gép a
nagyközönség számára elérhető lesz.
A MASCAR MAXI szemenként vető
gépek opciós listája rengeteg újdonsággal bővült. Az egyes vetőelemek talajnyomása plusz rugó segítségével akár
170 kg-ra növelhető, így kemény
talajnál is megfelelő vetési mélység érhető el. A vetőkocsik elé
sima vagy hullámos tárcsa rendelhető, mely jól aprítja a szármaradványokat a vetés vonalában. A
soronkénti magtartály az eddig 45 literes
helyett 60 literes is lehet. A magadagoláshoz és a műtrágya-adagoláshoz a hajtómű az eddigi 18 és 15 fix sebesség helyett
akár fokozatmentes állíthatósággal is rendelhető. Szintén fontos kiemelni, hogy a
Flex vázas vetőgép sortávolsága 45-75 cm
között hidraulikusan állítható.
Kérem, jöjjenek el a 2014-es AgromashExpO-ra és tekintsék meg újdonságainkat
a SZEGÁNA Kft. standján az A pavilonban!
Nagy Márk
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Sfoggia Elektra pneumatikus vetőgép – elektromos meghajtással

Igazodva az igényekhez
Az olasz Sfoggia nem új szereplő a pneumatikus vetőgépek piacán, ám az idehaza
6 és 8 soros változatban kapható Elektra számos új megoldást vonultat fel a gyártócég
korábbi típusaihoz képest. A kezelő a traktorfülkében elhelyezett érintőképernyő
segítségével minden eddiginél gyorsabban és pontosabban, akár 15 km/órás
munkasebesség mellett végezheti el a maglehelyezést.

Antonio Sfoggia és fia, Narciso 1956-ban
alapította a család nevét viselő vállalatot a Trevisóhoz közeli Montebellunában.
Jelenlegi kínálatukban – a sorközművelő
kultivátorok és különféle ültetőgépek mellett – előkelő helyet foglalnak el a vetőgépek. Termékeik magyarországi forgalmazója a kecskeméti székhelyű Auditker Kft.,
amely természetesen a gépek javításával
és szervizelésével is foglalkozik.
A Sfoggia néhány éve mutatta be a
nagyközönségnek az Elektra precíziós vetőgépet, amely (az Elektra Drive
nevű elektronikus vezérlési rendszernek
köszönhetően) lényegében egy ujjal,
néhány gombnyomással konfigurálható
és késztethető munkavégzésre. A kezelőnek nem szükséges kiszállnia a traktorfülkéből ahhoz, hogy beállítsa a sortávolságot, végrehajtsa az esetleges sorelzárást,
ellenőrizze a vetőmag, műtrágya és mikrogranulátum formájú vegyszer precíz
kijuttatását, ugyanakkor az összegyűjtött
adatok tárolásával leegyszerűsödik az

Műszaki adatok (6–8 soros kivitel esetén)

Sorok száma (db)
Keretszélesség (m)
Sortávolság (cm)
Magtartály (l)
Műtrágyatartály (l)
Tömeg (kg)

Fix vázzal

Teleszkópos vázzal

6–8
2,55–5,8
45–80
120–400
440–2000
800–1600

6–8
3,2–4,2
45–75
180–400
440–1000
1250–1600

adott területre való későbbi visszatérés
is. A pontosságról a magtárcsa vákuumos
működtetése gondoskodik: a légnyomás
csökkentésével biztosítják, hogy minden
furatba mag (és csakis egyetlen mag)
kerüljön a tárcsán. Ha a traktor már mozgásban van, de a vetés valamilyen okból
még nem indult el, akkor a rendszer hangjelzéssel figyelmezteti a kezelőt a hibára, így nem kell tartani a kihagyásoktól.
Az eszköz természetesen GPS-vezérléssel
is összekapcsolható, ISOBUS-kompatibilis
megoldású.

Hidraulikusan
csukható vázzal
8
5,5
70–80
240–400
880
2300

Az Elektra pneumatikus vetőgép különlegessége az új koncepciójú elektromos
motor, ennek segítségével ugyanis növelhető az eszköz teljesítménye, ráadásul
függetleníthető a vonóerőt biztosító traktor akkumulátorától. A műtrágyaszóró, a
mikrogranulátum-szóró tartály, valamint
a vetőkocsik elektromos meghajtásúak,
a gépnek kardánnal működtetett külön
generátora van (ez termeli a levegőt és
az áramot), míg a kerékjelet a talajkerekekről veszi. A fedélzeti számítógép
úgy van beállítva, hogy akár 10%-os
sebességingadozást is toleráljon, ezért
hiába pattog, ugrál a kerék, a haladás
egyenletesebb és gyorsabb. Az Elektrán
sehol sem alkalmaznak lánchajtást, így
nemcsak a meghibásodás esélye csökken,
de a karbantartási költség is sokkal alacsonyabb. A számos innováció, a magas
fokú elektronizáltság senkit se tévesszen
meg, hiszen mindez egyszerűséggel és
könnyű kezelhetőséggel társul, valóban
komfortosabbá téve a kezelő munkáját.
A 6 és 8 soros vetőgépekhez kialakított
Elektra Drive vezérlési rendszer a 2-től
24 sorig terjedő eszközváltozatokhoz is
adaptálható. A beállítható sortávolság a
44–80 cm-es tartományba esik, s a gép
fix, valamint teleszkóposan vagy hidraulikusan összecsukható vázzal is kapható,
igazodva a felhasználók igényeihez.

Caffini
permetezők igény szerint
A permetezők gyártására specializálódott Caffini
gyár alapelve, hogy a kiváló minőség, az adott
kultúrához való jól illeszthetőség garancia
a kiváló használhatóságra, de a cég a kimagasló
ár-érték arányra is büszke. Ez pedig úgy érhető
el, ha a vevő csak azokért a felszerelésekért fizet,
amelyekre munkája során szüksége van.

A Caffini család tagjai szerint amit a vevő
nem használ, de a gépen van, azt feleslegesen vásárolta meg. Éppen ezért a
Caffini termékeinél a gyártás és a gyártmány kialakítása, struktúrája olyan, hogy
az alapfelszereltség mellé a permetezőkhöz rengeteg opciós felszerelés választható.

■■ Ültetvénypermetezők
A hagyományos axiálventillátoros permetezők még mindig az eladások jelentős
részét képviselik, főleg a nagy térállású
magas ültetvény esetén. Ez a magasság
akár 12 m is lehet, melyhez nagy teljesítményű (63 000 m3/h) ventillátorra és
speciális terelőlemezekre van szükség. A
fordított légáramú „Revese” permetezők
előnye, hogy nem jut annyi vegyszer a
traktor irányába, és a ventilátor nem szedi
össze a légáram által levert leveleket,
virágszirmot.
A Caffini Booster radiálventillátoros permetezők az idén igen felkapottak lettek.
Mikrocseppképzéses technológiával dolgoznak, mely a hagyományos rendszerek-

nél jóval takarékosabb. A Booster másik
előnye, hogy mivel lentről fúj felfelé, így
fonák oldalról is bepermetezi a levélzetet,
az nem áll össze zsindelyszerűvé. Ennél
a gépnél lehetőség van nemcsak két, de
négy sor egyidejű kezelésére is. Újdonság, hogy a légágyús fej mellett 4 ujjal
rendelkező „kéz” is lehet a kifúvó nyílás,
mely szeles időben pontosabb munkát
tesz lehetővé. Az opciós lista igen gazdag,
hatféle nyomkövető vonórúd, akár hatféle elektromos szelepcsomag, többféle
szabályzó számítógép, hétféle szivattyú,
lombértékelő és sok más rendszer közül
lehet választani.

■■ Szántóföldi permetezők
A függesztett szántóföldi permetezőkből
15 m munkaszélességig kézi keretnyitás is rendelhető, de e felett már csak
hidraulikusan mozgatható szórókeret
választható. Anyaga lehet acél, nagy szilárdságú acéllemez vagy alumínium. A
függesztett permetezők 600-1500 literes
tartállyal rendelkeznek, mely 1200 literes
frontfüggesztésű tartállyal bővíthető, így

összesen akár 2700 liter permetszer juttatható ki egyetlen feltöltéssel, úgy, hogy
megmarad a függesztett munkagépekkel való könnyebb manőverezés előnye.
Manapság már a függesztett szántóföldi
Caffini permetezőket is jellemzően számítógépes szabályzással rendelik, a precízebb, egyenletesebb munka, a könnyű
használhatóság és a vegyszer-takarékosság miatt.
A Caffini vontatott szántóföldi permetezői közül a belépő szintet a Small képviseli, mely nagy hasmagassággal, 2200
literes tartállyal, 12-18 m munkaszélességgel, hidraulikus keretnyitással, magasságállítással és keret-lengéscsillapítással
rendelkezik.
Az extra felszereltséget a szabályzó
számítógép, a GPS-alapú automata szakaszolás, az Oleomatic joystick, az Entry
(felfelé csukódó) vagy T.S. (oldalra csukódó) szórókeret, hidraulikus keretbillentés, a nagyobb teljesítményű szivat�tyú, a tartálybelsőmosó, a flakonmosós
premixer, a zárható tárolódoboz, a trijet
fúvókatartó szett, a nagy hajlásszögű kardán, négyféle nyomkövető vonórúd és a
különféle légzsákos rendszerek alkotják.
A Starter gépcsalád 2200-3300 literes
tartállyal, 18-28 m munkaszélességgel,
teljes hidraulikus keretmozgatással, nagy
ballonok befogadására alkalmas flakonmosós Premixer Maxival és könnyen átte-
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kinthető szervizfunkciókat vezérlő táblával rendelkezik. A permetezőkeret lehet
felfelé (Entry), előre (HBM) vagy felfelé
csukódó (045), nagy szilárdságú acéllemezből.
A nagy szilárdságú acéllemezből készült permetezőkeret könnyű és igen
erős, ráadásul enged egy kis mozgást, így
nem alakulnak ki olyan feszültséggyűjtő
helyek, ahol eltörne a szórókeret. Ezeken
kívül a Starternél elektronikusan vezérelt
nyomkövető vonórúd, légfék, automata
permetezőkeret-magasságtartás és sárvé
dő emelendő ki.

■■ Önjáró permetezők

tapasztalatok és az igényes vásárlókör
miatt a rugózott híd, a klíma, a légrugós
ülés és a paralelogramma permetezőkeret-felfüggesztés, valamint az állítható
nyomtáv az alapfelszereltség része. Az
opciók jellemzően az automatikákra,
centrifugál feltöltő szivattyúra, légzsákos

sója még
Nem rendszeres olva
az AgrárUniónak?

%-os
Fizessen elő most 15
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indössze 4610 Ft,
Éves előfizetési díj m
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lapban találhaaz előfizetési díjat a
postahivataltó csekken bármelyik
pot pedig akár
ban feladhatja, a la
fekve is olvashatja!

rendszerre, külső tisztító szettre és további apróságokra térnek ki.
Az idei Agritechnika újdonsága, a
Caffini Striker önjáró permetező, egyéb
Caffini permetezők mellett a 2014. január
végi AgroMash Expón mutatkozik be a
hazai nagyközönség számára.
AgrárUnió DesignStudio

A Prestige Go és Plus sorozat akár 5500
literes tartállyal, 36 m munkaszélességgel,
paralelogramma keretfelfüggesztéssel is
elérhető. Itt az opciós lista rugózott tengellyel, számítógépes szervizfunkció-szabályzással, akár fúvókánkénti szakaszolással, automata fúvókaválasztással egészül
ki, tehát gyakorlatilag a legmodernebb
technológiák elérhetőek, beépíthetőek.
Az önjáró Caffini Trakker permetezők
100-238 LE-s teljesítménnyel, 2000-5000
literes tartállyal, 18-36 m munkaszélességgel, 100-285 cm hasmagassággal,
számítógépes szabályzással készülnek. A
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Szezon előtti karbantartás
Gépvizsgálat, amin nem érdemes spórolni
A gazdálkodás sikerességét a környezeti tényezők mellett
számos emberi tevékenység is befolyásolja. A szárazság vagy
az éppen rosszkor érkező eső ellen legtöbbször nem vagy csak
alig tudunk tenni valamit. De megfelelően karbantartott gépekkel
sokszor még az időjárás-változás előtt be tudjuk fejezni a vetést,
a permetezést. Ha azonban a szezon közepén áll le a munkagép
vagy a traktor, az komoly veszteséget is okozhat.

Nincs ez másként Dombóváron sem.
Az Agrár-Béta Kft.-nél tisztában vannak
azzal, hogy a megfelelően működő gépek
nagyban segítik a sikeres gazdálkodást.
2200 hektáron ráadásul különösen fontos, hogy minden eszköz megfelelő időben, megfelelő módon végezze a munkát.
Néhány órás vagy napos leállások a vetés,
a permetezés vagy akár a betakarítás sikerességét is kockáztathatják.

■■Átalánydíjas szerződés
A vállalatnál a fő profil a kukoricatermesztés, de minden évben több száz hektáron vetnek őszi búzát is. A biogázüzem
ellátására silócirok is található a területen, illetve 45 hektáron energiafűzzel is
foglalkoznak. Az Agrár-Béta Kft. ráadásul
a kutatás-fejlesztésből is kiveszi a részét,
hiszen minden évben van a területükön
néhány szántóföldi kísérlet is.
„A gépparkunk leginkább New Holland
traktorokból áll, de van két CLAAS erőgépünk is. Emellett a kombájnunk is CLAAS,
de használunk Manitou rakodókat és
többféle munkagépet” – tudtuk meg Kiss
Jánostól. Az Agrár-Béta Kft. műszaki vezetője elárulta: ilyen üzemméret esetében

nem kis munka elvégezni a karbantartási
feladatokat, ugyanakkor elengedhetetlen. „A gépek egy részére, a traktorokra
és a kombájnra átalánydíjas szerződést
kötünk, szervizes jön elvégezni a szükséges javításokat, karbantartási munkálatokat. A többi gépet viszont a saját műhelyünkben vizsgáljuk meg, és ott végezzük
el a szükséges beavatkozásokat”.
A dombóvári vállalatnál jelenleg is zajlik a karbantartás, a gépek felkészítése
a szezonra. A legaktuálisabb a permetezőgépek, néhány talajművelő gép és a
szemenkénti vetőgép ellenőrzése, hiszen
velük kezdődik az év. Sok helyen a gabonavetőgépek is sorra kerülnének, ám az
Agrár-Béta Kft.-nél csak őszi gabonával
foglalkoznak, így ezek az eszközök még
pihennek.
Kiss János úgy véli, a megfelelő karbantartás sok problémától és költségtől
megkíméli az embert. Ha valamin, akkor
ezen nem szabad spórolni. Sem időben,
sem költségben. „Egyrészt költségoldalról fontos, másrészt pedig a folyamatos
üzemvitel szempontjából. Ha nem tartom

karban a gépet, akkor az gyorsabban
elhasználódik. Ha viszont időközönként
felülvizsgálom, a problémákat megszüntetem, akkor sokkal kisebb lesz a költségem, és kevesebb az esély arra, hogy a
szezon közepén kelljen leállnom meghibásodás miatt – magyarázza a szakember. – Törvényszerűség, hogy ami elromolhat, az el is romlik, és ha ez szezon
közben történik meg, az a legdrágább.
Ennél nagyobb költség nincsen. Ráadásul
ilyenkor az alkatrészellátással is lehetnek
gondok, hiszen mindenhol dolgoznak a
gépek, így gyakoribbak a meghibásodá
sok. Emiatt aztán előfordulhat, hogy akár
egy-két napot is várni kell a szükséges
tartozékra, ami hatalmas kieséseket tud
okozni. Ezért kell a karbantartásokat rendszeresen, tervezetten végrehajtani”.

■■ Szezon előtt
A gépek vizsgálatának időpontja sem
mindegy – állítja a szakember, aki úgy véli,
a legjobb, ha a szezon előtt egy hónappal
nézzük át az aktuális gépeket. Ha van
rá lehetőség és idő, akkor már az idény
végén érdemes elvégezni a szükséges
karbantartást, hiszen ekkor még frissek az
élmények. Hónapok múlva előfordulhat,
hogy már elfelejtették, milyen probléma
is adódott az eszközzel. „A legjobb, ha
rögtön tudunk foglalkozni a géppel, de
ha erre nincs lehetőség, akkor felírjuk az
észlelt hibákat, és egy hónappal a szezon
előtt elkezdjük a vizsgálatokat. Ilyenkor
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között, amiket például csak fúvókacserével lehet majd javítani. Ez költséget jelent,
de elmondható az is, hogy az eddigieknél
sokkal nagyobb szerepe lesz a jó karbantartásnak”.

■■ Permetezőgépeknél
A tavasz kezdetén a permetezőgépeket
először a téli üzemmódból alaphelyzetbe kell visszaállítani. Le kell engedni a
fagyálló folyadékot, minden alkatrészt a
helyére kell tenni. „Ha ez megvan, akkor
végignézzük a gépet részegységenként.
Először szemrevételezzük a futóművet,
az alvázat, hogy nincs-e rajta repedés,
sérülés, majd következik a tartály, ahol
ugyanezeket megvizsgáljuk – részletezi
a műszaki vezető. – Ha a tartály fém vagy
üvegszálas, akkor a javítás egyszerűbb, de
ha műanyag, akkor nehezebb a dolgunk.
Ha mindezzel megvagyunk, akkor térhetünk rá a gépünk lelkére, ekkor vizsgálhatjuk meg a szivattyút. Indítsuk el, és akkor
meglátjuk, meghalljuk, hogy rendesen
működik-e. Figyeljük, hogy nincsenek-e
zajok, esetleg olajfolyás. Következnek a
csővezetékek, majd a szűrők. Ezeket át
kell mosni, de adott esetben inkább cse-

szét kell szedni a gépet, ami elvisz néhány
napot. Ha valami meghibásodott, akkor
alkatrészt kell rendelni, ami általában
1-2 napon belül megérkezik, de előfordul, hogy többet kell rá várni. Mire újra
összeszereljük a gépet, akár már 1-2 hét is
eltelhetett. Ráadásul nem mindig tudunk
folyamatosan csak a javítással foglalkozni,
mert nekünk csak 3 fő szerelőnk van, de
ők gépkezelők is, így adott esetben más
feladatokat is el kell látniuk. Az időjárásról pedig még nem is beszéltünk, hiszen
előfordulhat, hogy korábban kezdődhet
meg a munka, és akkor már készen kell
állniuk a gépeknek is.”
Ha megérkezik a tavasz, akkor megindulnak a növényvédelmi munkálatok is.
Ahogy minden eszköznél, úgy a permetezőgépek esetében is rendkívül fontos a munkavégzés előtti
„A legjobb, ha a szezon előtt egy
ellenőrzés és karbantartás. Kiss
János szerint ráadásul mindez
hónappal nézzük át az aktuális
egyre nagyobb szerepet kap
gépeket.”
majd a hatósági vizsgálatok
következtében. „Ezeknél az ellenőrzéseknél műszeres vizsgálatok lesznek, réljük ki őket. Annyi pénzt megér, hogy
újakkal kezdjük a szezont, és ne munka
amik sokkal pontosabbak, mint amit a
szemünk mutat. Ilyenkor mindent ellen- közben jöjjenek elő a problémák. A csővezetékek esetében szemügyre vesszük
őrizni fognak, még azt is, hogy milyen
a kötéseket, meg kell nézni a próbánál,
eltérés van szórófejek vagy szakaszok
hogy nincs-e folyás, csöpögés. Végül látjuk, hogy miként működnek a szórófejek. A próbapermetezésnél sok mindent
észrevehetünk. Ellenőrizhetjük, hogy jól
működik-e a gép, egységesen szór-e. Ha
nem, akkor megnézzük, hogy miért, esetleg kicseréljük a fúvókákat. Ha mindezeken végigmentünk, akkor még egyszer
feltöltjük vízzel a tartályt, és újra kipróbáljuk az egész berendezést”.
A szemenkénti vetőgép esetében is
hasonló a vezérelv. Végignézik az eszköz részegységeit, és ha valamit javítani,
cserélni kell, azt még a szezon kezdete
előtt elvégzik. Az első lépés a tartóváz, a
gerendely. Megnézik, hogy nem sérült-e,
repedéseket keresnek. Ezután jönnek a
nyomjelzők. A nyomjelző tárcsáknál ellenőrzik, hogy a csapágyak forognak-e. Ha
nem, akkor cserélni kell.
A vetőegység vizsgálata a következő
lépés. Ami itt fontos, hogy kopott-e a

vetőtárcsa, elejti a vákuumot vagy sem,
rendesen le tudja-e szívni a magot vagy
nem. Ezek a részek sajnos nem javíthatók,
cserélni kell őket, ami nem kevés pénz.
Van viszont egy grafitspray, aminek a
segítségével a súrlódást lehet csökkenteni, így növelhető az élettartam.

■■Váratlan meghibásodások
Itt ugyanakkor természetesen még nem
ér véget a vizsgálat. A csoroszlyákat is
szemügyre kell venni, majd a tömörítő
kerekeket. „Ezek megint csapágyazottak,
és általában ezeknek a felét szét kell szedni. De úgy gondolom, hogy inkább ilyenkor cseréljük ki a csapágyakat, minthogy
a földeken legyen gond, ott bonyolultabb
a szétszerelés – szögezi le Kiss
János. – Ha ezzel is megvagyunk,
akkor a vákuumcsöveket nézzük
meg, hogy nincs-e repedés, törés.
Ha gond van, ezeket cserélni kell.
Nem egy olcsó dolog, hiszen
nagyjából 1000 forint métere,
de ezt is inkább ilyenkor végezzük el.
Végezetül a ventilátor következik: ennél
a meghajtó szíjat kell megvizsgálnunk,
hogy nem töredezett-e. Ha egy kicsit is
úgy látjuk, hogy gond lehet belőle, azonnal lecseréljük, mint a vákuumcsövek esetében. Itt a kardánt kell még megnézni
és lezsírozni. A ventilátorház vizsgálata is
fontos, hogy nincs-e kilyukadva. Ha igen,
akkor ezt akár be is lehet foltozni, hegeszteni. Ha pedig ezzel is megvagyunk, akkor
indulhat a kukorica vetése.”
Ezekre a javításokra a szezon előtt
van idő, így nem érdemes kihagyni. „Ha
fogom a gépet és csak kiviszem a területre, akkor pár nap múlva előbújnak a problémák, éppen akkor, amikor dolgozni kellene – zárja Kiss János. – Ez a legnagyobb
költség, főleg, hogy egyik nap süt, másik
nap már eshet. Hiába azonban minden
odafigyelés és előrelátás, a váratlan meghibásodásokat teljesen nem lehet elkerülni. Ilyen esetekben viszont azonnali, sürgős beavatkozásra van szükség, hogy a
munka minél hamarabb folytatódhasson.
Gribek Dániel

Földi kondíciók
A mélyműveléstől az őszi magágykészítésig

Az utóbbi esztendőkben örvendetesen megnőtt azon gazdálkodók száma, akik a termelés
biztonságosabbá tételében fontos szerepet szánnak a talaj megfelelő szerkezeti állapotban
tartásának. A kombinált eszközök mögött hagyott talajszerkezet és felszín lehetővé teszi
a vetést az „arra alkalmas” vetőgéppel, a megőrzött nedvességtartalom és kiváló struktúra
pedig jó kelési és áttelelési eséllyel kecsegtet.

■■ Lazítson a Framesttel!
Szerencsére a talajművelésről szóló írásokban is kiemelt helyet kap a mélyítő
művelés fontossága. Ma már összesen
2000-nél is több Framest Fralaz lazítókés
tartja jó kondícióban azokat a földeket,
amiken ezeket az eszközöket használják,
és vetésforgószerűen 3-4 évente visszatérnek ugyanarra a helyre.
A táblavégi forgók és művelőutak 1-1
késsel történő évenkénti lazítása mindenképpen indokolt. A Framest lazítói függesztett rendszerű munkagépek 60–260
kW teljesítményigénnyel. A gépek háromszög alakú váza nagy szakító szilárdságú
melegen hengerelt zártszelvényből készül,
így ellenállnak még a legnagyobb terhelésnek is. A lazítókések ehhez a vázhoz
mobil késtartó bilincsekkel kapcsolódnak.
A kések közötti távolságot az adott talajviszonyokhoz (nedvességi viszonyokhoz)
lehet igazítani. Ezek az alkatrészek egyenesek, az alsó részüknél enyhén negatív
szögállásúak. Ez minimalizálja a mélyebb
rétegek felszínre vagy felszín közelébe

emelését. A kopóél is enyhén negatív szöget zár be a függőlegessel, ez pedig csökkenti a felszínre hozott hantok és rögök
arányát, ami főleg nyár végén, a repce alá
történő sekélylazításnál tesz jó szolgálaMagyágykészítés ősszel a Reptill-lel

tot. A jó emelő-repesztő hatást a késekre
szerelt szárnyas kopócsúcs biztosítja.
A Fralaz-tulajdonosok számára lehetőség adódik mindkét kialakítású művelőeszköz használatára, hiszen az egyenes és

A Reptill vontatható változata
a parabola kés pozíciója a késtartó bilincsben azonos. Egyre gyakrabban találkozhatunk azzal a művelési móddal, hogy az őszi
szántás helyett parabola formájú késekkel
szerelt lazítót használnak a gazdák.
Hibátlan elgondolás, ha így vonulunk
a télbe. Nyár végi használata azonban
megfontolandó, hiszen használata olyan
nagymértékű rögösödést okoz, ami csapadékszegény időszakban elművelhetetlen. A lazítás folyamata során keletkező minimális árkot az állítható pozíciójú
tüskés vagy gyűrűs henger zárja le. A
hengerek a tömörítés mellett a pontos
mélységhatárolást is elvégzik.

■■ Magágyelőkészítés tárcsával
A felszín közeli műveléssel végzett szármaradvány bedolgozására, az őszi mag
ágy elkészítésére tárcsás művelő eszközt,
a Fradiscet ajánlja a Framest Kft. A gyártó
kínálatában szerepelnek „X” és „V” elren
dezésű tárcsás boronák, valamint kombinált eszközök is (címképünkön egy Fradisc
V tárcsa látható mélytömörítő hengerrel).
A tárcsás eszközöktől megfelelő aprító ha
tás várható, a kultivátoros művelőeszkö
zöktől viszont nem. Egy tárcsalapra eső
tömegük, mely 100 kilogramm feletti,
garantálja a legszélsőségesebb talajállapotoknál is a megfelelő mélységű munkavégzést. A szármaradvány lebomlását
pedig az könnyíti meg, ha minél nagyobb
felületen találkozik a talajjal.

■■A Reptill feladata
A Framest Reptill egy kombinált gép,
melyet a kisebb gazdaságok számára szán
a gyártó. A talaj kevesebb menettel történő
megművelésére kifejlesztett eszköz a 110–
160 kW teljesítményű traktorokkal történő

munkavégzésre ajánlott. A Reptill alkalmas
mind sekély, mind pedig mélyebb tarlóápolásra, lezárt tarló vetés előtti átdolgozására, szántás elmunkálására és a tárcsázott
talajok szabályozott művelésére.
A Reptillnek az a feladata, hogy a talajt
20–30 cm mélységben átforgatás nélkül
kellően átlazítsa, emellett a felszíni 4–10
centimétert megkeverje és aprítsa anélkül,
hogy a mélyebb rétegeket összekeverné,
illetve, hogy a megfelelően kondicionált
talajt a vízveszteség elkerülése érdekében lezárja. A késeket csak a keréknyomban meghagyva, szántáselmunkálásra,
lezárásra is használhatjuk. A gép lezáró
henger nélkül is alkalmazható nedves
időben, amikor a teljes keresztmetszetű
átdolgozás és a szellőztetés a cél.

A nagyobb testvér, a Framest Condisc
szintén egy kombinált munkaeszköz. En
nél a konstrukciónál 660 mm átmérőjű
tárcsalapokat fűztek egy tengelyre, mely
hatására a gép jó behúzó és öntisztuló képességgel rendelkezik. A hántást,
forgatást azonnal követi az agronómia
által kívánt sekélylazítás, kondicionálás,
majd ismét tárcsasor a további aprításhoz,
keveréshez. A három műveletet szintén
egy henger zárja le. A tárcsák szögei, valamint a kések mélysége is könnyen és
pontosan beállítható, ezzel jól igazodik a
gép az agronómia mindenkori igényeihez.
Kombinált eszközként használva teljesítményigénye 190–220 kW, kondicionáló
kések nélkül pedig 120 kW.
Berta János
termékmenedzser
www.axial.hu

A Reptill elemei alapfelszereltségben
Az első tagban egyedileg állítható mélységű, merev szárú kondicionáló késeket
találunk, melyek nyírócsavaros vagy hidraulikus biztosításúak, mélységük pedig
egyedileg, csapokkal állítható. A gyorskapcsolású fegyverzettel különböző méretű, kis élszögű kapákkal szerelhetők, igény szerint 105, 140, 235, 305, illetve akár
330 mm szélességben.
A kések mögött két sor, egymásba fűzött 440 mm átmérőjű hullámos tárcsasort
találunk, mely jól aprítja és keveri a felszín közeli 2–8 cm közötti talajréteget, illetve visszatemeti a késárkokat és morzsalékos felszínt hagy maga után. A tárcsáknak
nincs behúzó hatásuk, könnyen gördülnek, ezért kicsi a gép vonóerő igénye.
A teljes műveletet egy beragadásmentes VT gumihenger zárja le, kellően
tömörítve az átmozgatott talajréteget. A henger újrafutózott fúvatlan gumiabroncsokból áll, melyeket egy csőre fűztek fel. A fúvatlan abroncs jó szolgálatot tesz
csapadékos időben, hiszen letisztítja magáról a nedves talajt.
A Reptill már létezik vontatható kivitelben is, amit az indokolt, hogy akár 95 kW
teljesítménnyel is üzemeltethető legyen. Ez eddig a gép tömege miatt nem volt
lehetséges, mert függesztett gépként használva nem tudott biztonságosan közlekedni.

MF 8600-as sorozat
250–370 lóerős erőgépek
most 3 év garanciával

A Massey Ferguson zászlóshajója, az MF 8600-as széria tervezésénél
elsődleges szempont volt egy olyan univerzális nehéztraktor gyártása,
amely megkérdőjelezhetetlen erőt képvisel. Ám a nyers teljesítmény
és sokoldalúság önmagában már nem elégíti ki a kategória követelményeit,
ezért olyan szempontok is elsődleges figyelmet kaptak, mint
a robusztusság, a hosszú élettartam, az alacsony üzemelési költségek.

A hagyományos Massey Ferguson-értékeket is magáénak tudja
a vezérgépcsalád. Ilyen például a maximális fokú kényelem,
és ilyenek az üzemanyag-takarékos motorok és az egyszerűen
kezelhető hajtóművek. Egyszóval az MF 8600-as minden modellje esszenciája annak, hogy mi is tesz egy nagytraktort Massey
Fergusonná. Az Austro Diesel akciójával most még vonzóbbak
az erőgépek: minden új MF 8600-as három év garanciával rendelkezik (maximálisan 2400 üzemóráig korlátozva) és már 25%
önerő befizetésétől kamatmentes finanszírozással elérhetők a
traktorok!
Az MF 8600-as széria öt modellből áll 250 és 370 LE teljesítmény között. Mindegyik verziót hathengeres AGCO POWER
(SISU) motorok hajtják 8,4 l-es hengerűrtartalommal. A motorok
gazdaságosságát a német PROFI magazin is elismerte tesztjében
(2010. 02.): a „nagy piros” traktor közel 16 literrel fogyasztott
kevesebbet vegyes munkavégzés alatt, mint egyes vetélytársai.
A motorok azonban a kategória elvárásainak megfelelően erősek
is. A legnagyobb MF 8690-es típus 370 LE-vel, nagyon alacsonyan
leadott (1400–1600 f/p) maximális 1540 Nm forgatónyomatékkal
rendelkezik. Minden traktor névleges motorfordulat-maximuma

2100 f/p, ami csökkenti a zajszintet a fülkében, és növeli az erőforrás élettartamát. 2008-ban AdBlue-t használó SCR-rendszert
először az MF alkalmazott a mezőgazdasági gépekben. Azóta
már a 2. generációs szelektív katalitikus redukciós átalakítót
használják a 8600-as traktorok, dízel oxidációs katalizátorral. Így
csökken a befecskendezett AdBlue mennyisége, illetve az üzemanyag-fogyasztás egyaránt.
Az erő átviteléről a Dyna-VT fokozatmentes hajtóművek gondoskodnak. Előnyük a VT váltóknak, hogy az elektronika mindig
az optimális motorfordulatot tartja, így egyrészt állandóan a
megfelelő erő áll rendelkezésre, másrészt pedig elkerülhetők a
Az MF 8600-as sorozat erőgépei
Modell
MF 8650
MF 8660
MF 8670
MF 8680
MF 8690

Motor
AGCO POWER SISU 8,4 l
AGCO POWER SISU 8,4 l
AGCO POWER SISU 8,4 l
AGCO POWER SISU 8,4 l
AGCO POWER SISU 8,4 l

Teljesítmény
250 LE
295 LE
320 LE
350 LE
370 LE

Hajtómű
Dyna-VT fokozatmetnes
Dyna-VT fokozatmetnes
Dyna-VT fokozatmetnes
Dyna-VT fokozatmetnes
Dyna-VT fokozatmetnes

2014-ben testközelből:

A New Holland
T8 Auto Command
Hamarosan debütál a legújabb fejlesztésű nehéz univerzális erőgép,
a T8-as fokozatmentes sebességváltóval szerelt változata.
A 2013-as fejlesztési munkálatok során hazánkban is gyakorlati
tesztelések során áteső traktor Auto Command változatával
a nagyközönség a 2014-es év első mezőgazdasági seregszemléjén,
az AGROmashEXPO kiállításon találkozhat először testközelből.
A széria csúcsmodellje, a szintén újdonságnak számító 420 LE maximális motorteljesítményű T8.420-as kizárólag az új,
fokozatmentes váltóval rendelhető, míg a többi modell 273
és 389 LE közötti tartományban 5-féle maximális motorteljesítménnyel
áll ren-

delkezésre, a jól ismert Ultra Command
PowerShift vagy az új Auto Command
fokozatmentes kivitelben. A fokozatmentes váltómű T7000-es, majd T7-es (125225 LE) traktorokba tervezett kisebb változatából ezidáig már több mint 10 000
db-ot gyártottak le, amelyek mind azt
bizonyították, hogy az Auto Command
váltóművek üzemanyag-hatékony üzemeltetést biztosítanak, ugyanakkor garantálják a maximális kezelői kényelmet és a
sokoldalú felhasználhatóságot.
Az erő alapú vezérlés elve, a négy,
tisztán mechanikus működtetésű
munkapont, a négy különböző vezérlési üzemmód, az
ergonomikusan megtervezett kezelőszervek
mind-

mind a T8-as Auto Command szériát jellemzik. A váltó működési sebessége a
minimális 30 m/h, illetve a maximális 40
vagy akár 50 km/h közé esik, fokozatmentes sebességváltást garantálva a teljes
működési tartományban. A négy üzemeltetési mód, az automatikus, a tempomat,
a manuális és a TLT-üzemmód lehetővé
teszi, hogy bármilyen jellegű munkát is
végezzen a traktor, az üzemeltetéshez
szükséges optimális feltételeket könnyen
beállíthatjuk és hosszan fenntarthatjuk
(optimális motorfordulat, haladási sebesség vagy terhelés) a munkaművelet igényének megfelelően.
Az Auto Command váltómű négy olyan
üzemi munkaponttal rendelkezik, ahol a
hidrosztatika hajtásaránya 0, és így a hajtásátvitel tisztán mechanikus – a sebességváltó hatásfoka ilyenkor a legnagyobb.
Az aktív stop/start funkcióval álló helyzetből, akár lejtőn, kapcsolt szerelvénnyel is
olyan precizitással indul el, amire hagyományos terhelés alatt kapcsolható társai
nem képesek.
Ami a többi automatizálási funkciót
illeti, természetesen minden New Holland
T8-as rendelkezik automatizált szántóföldi és országúti funkciókkal, valamint
táblavégi forduló programozás és motorfordulat menedzsment funkcióval is.
Utóbbi kardán hajtású munkagépek használatakor nagy segítség, ilyenkor fontos,
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hogy a percenkénti TLT-fordulat állandó
legyen. Az alapfelszereltség részét képező SideWinder™ II kezelői kartámaszon
a traktor valamennyi fontos funkciója
vezérelhető, köszönhetően a színes érintőképernyős IntelliView III monitornak,
az ötletes vezérlőpanelnek, a kezelőbarát
Command Grip joystick karnak vagy a
színkódolt elektrohidraulikus kihelyezett
szelep vezérlőkaroknak.
Az egész kartámasz pozíciója elektronikusan beállítható a gépkezelő egyéni
igényeihez igazodva. A hátsó kihelyezett
szelepek száma már alapfelszereltségben
is 4 db, de ez akár 6 párig is növelhető
igény szerint. Elektrohidraulikus szabályozásuknak köszönhetően precízen beállítható időzítéssel és átfolyással rendelkeznek, a beállítás a kartámaszról könnyedén
megtehető, az éppen aktuális értékekről
tájékoztatást az IntelliView™ III monitor
segítségével kaphat a gépkezelő. Az alap
hidraulikaszivattyú percenkénti átfolyási teljesítménye 161 liter, míg az opciós
MegaFlow szivattyú ugyanezen mutatója
274 liter/perc.
Lehetőség van a traktorokat gyárilag
integrált GPS vezérelt IntelliSteer kormány automatizálási rendszerrel is felszerelni, amely megfelelő korrekciós jellel

akár 1-2 cm-es visszatérési pontosságot is
garantálhat.
Lenyűgöző motor- és hidraulika-teljesítmény, kategóriájában piacvezető
tengelytáv nyújtotta stabilitás, kedvező üzemanyag-fogyasztás, hosszú szer-

vizintervallumok, kényelem és kezelői
komfort, felhasználó-központú tervezés,
választható PowerShift és fokozatmentes
AutoCommand váltómű – ezek azok a
tulajdonságok, amelyekről megismerhetjük a New Holland T8-as széria erőgépeit.

Kövesse figyelemmel a mezőgazdaság
aktuális híreit, a piaci információkat,
apróhirdetéseinket, szakmai videófilmjeinket
a www.agrarunio.hu
portálunkon!

facebook

hírlevél

videó

újság
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Challenger: A heveder ereje
A Challenger gumihevederes traktor az egyetlen olyan
mezőgazdasági erőgép, amit kifejezetten hevederes
járószerkezetre konstruáltak.
Immár 25 éve gyártunk hevederes traktorokat. Az új robusztus, gazdaságos,
környezetbarát, erős motorral szerelt, a
hevederes traktorokba tervezett 16/4-es
PowerShift váltóval ezek a gépek óriási vonóerőt képesek kifejteni, amit az
egyedülálló hevederes járószerkezettel
hatékonyan át is tudnak vinni a talajra.
Az eredmény: páratlan vontatási teljesítmény, rendkívül alacsony fajlagos talajnyomás, talajkímélő tulajdonságok, óriási
hektárteljesítmény. Mindezek mellett a
gépek fajlagos üzemanyag-felhasználása kedvezőbb, mint a nagy gumikerekes
traktoroké.
Milyen tényezők alakítják ki ezt a kiemelkedő használati értéket?
VERHETETLEN VONÓERŐ-LEADÁS
MINIMÁLIS TALAJTÖMÖRÍTÉSSEL
• A Challenger az első és máig az egyetlen
hevederes traktor, amit gumihevederes
járószerkezetűnek terveztek.
• A nagy felfekvő felületen történő tömegelosztás csökkenti a talajtömörítést.
• Különös hatékonyság az alacsony
csúszásból eredően.
JOBB VONÓERŐ LEADÁS
• A Mobil-Trac™ rendszer nagyobb
felületet eredményez.
• A hevederek nagyobb vonóerőt tudnak
leadni a talajra.
• A hagyományos traktorok kb. 15%-os
kerékcsúszással dolgoznak.
• A tömörítést a gép tömege fejti ki
a talajra.
• A hevederek sokkal jobban elosztják
a traktor tömegét a nagy felületen.
100 ÓRA NYERESÉG MINDEN 1000 ÓRA
UTÁN A Mobil-Trac™ RENDSZERREL
• Minden 1000 munkaóra alatt a kisebb
kerékcsúszás miatt kb. 100-150 munkaórát megtakarítunk.
• Ez a 100 munkaóra a challenger esetében extra kéthetes munkát jelent.
• Vetés esetén, amikor kb. 4,5 ha/óra
teljesítménnyel dolgozunk, a Mobil-Trac™
450 ha munkát biztosít számunkra –
ingyen.
Jócsák Attila

KÖPENYEK
•K
 IS ÉRINTKEZŐ FELÜLET
•K
 ISEBB VONÓRÚDERŐ
•1
 5% VAGY MÉG TÖBB CSÚSZÁS
• E GY PONTRA HATÓ TALAJTÖMÖRÍTÉS

Mobil-Trac™ RENDSZER
•N
 AGY ÉRINTKEZŐ FELÜLET
• J OBB VONÓERŐ-LEADÁSI ERŐ
•3
 -5% CSÚSZÁS
• S OKKAL JOBB TÖMEGELOSZLÁS

KÁROS TALAJTÖMÖRÖDÉS
– A talajtömörség csökkenti a termésátlagot, mivel a gyökeresedés nem ideális.
– A rossz talajszerkezet meggátolja a kapilláris vízmozgást, megakadályozza
a talajnedvesség mozgását.
– A tömörödés csökkenti a természetes vízvezető és -elnyelő képességet,
növeli az erózió veszélyét.
– A tömör talaj a növényeknél betegségeket okozhat.
– A jó szerkezetű talaj jó vízgazdálkodással segíti a talajlakók életét,
azok szaporodását. Növekszik a szervesanyag-tartalom.
– A mélyebb rétegben letömörödött talajréteg esetén csak intenzív mély
műveléssel tudjuk visszaállítani a talajszerkezetet, ez drága beavatkozás.
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Újdonság a SZEGÁNA Kft.-től

METAL-FACH pótkocsik
A SZEGÁNA Kft. 2013-ban kezdte el a Pronar pótkocsik mellett
a szintén lengyel METAL-FACH pótkocsik, bálaszállító pótkocsik
és szervestrágya-szórók forgalmazását. Az egy- és kéttengelyes,
valamint tandem tengelyes pótkocsik több méretben is
elérhetők a társaságnál.

Az egytengelyes pótkocsik 1,5–3,5 tonnás, a
kéttengelyes, valamint a tandem tengelyes
pótkocsik 6–14 tonnás hasznos teherbírással rendelkeznek. A bálaszállító pótkocsik
is két méretben készülnek, egy 9 tonna,
valamint egy 11,5 tonna teherbírású kivitelt
tudunk ajánlani 2 és 3 tengelyes kivitelben,
természetesen eltérő méretű, 6,6×2,5 m,
valamint 10,3×2,5 méteres rakfelülettel.
A METAL-FACH szervestrágya-szórók is
többféle kialakításúak lehetnek: vannak
egytengelyes trágyaszórók 10–14 tonna,
valamint tandem tengelyes trágyaszórók
6–14 tonna teherbírással. 2 vagy 4 függőleges szóródobos változatok kaphatók.
Újdonságként pedig a METAL-FACH-nál is
megjelentek a nyitható oldalfalú szervestrágya-szórók.

■■Tapasztalatok, vélemények
Az ipolyvecei Arbu Kft. 2013 májusában
vásárolta a METAL-FACH T009/1-es bálaszállító pótkocsit. A cég 1996 óta műköDöbrei Tamás, Ludányhalász

dik, juhtartással kezdték a gazdálkodást,
ma már 150 db-os szürkemarha állomán�nyal és szaporulatával rendelkeznek. Az
állatokat az Ipoly völgyében legeltetik,
itt készül a téli takarmány is. Egy szezonban kb. 5000 db bálát készítenek. Eddig
2 átalakított mezőgazdasági pótkocsit
használtak a bálák elszállítására, melyekre összesen 22 bálát tudtak felpakolni
egy menetben. Mivel területeik Natura
2000-es, AKG-s, nemzeti parkos területek,
a bálákat 30 nap alatt el kell szállítaniuk a
területről. Ezért volt fontos számukra egy
bálaszállító megvásárlása. A METAL-FACH
T009/1-es bálaszállítót először Hódmezővásárhelyen az Alföldi Állattenyésztési és
Mezőgazda Napokon látták, majd kedvező ár-érték aránya miatt meg is rendelték.
120×120-as méretű bálából 36–38 dbot tudnak felpakolni egy menetben, így
jelentősen meg tudták gyorsítani a bálák

elszállítását területeikről. A bálaszállító
a hegyes terepen, valamint a nedves,
zsombékos talajon is jól vizsgázott. Nem
borulékony, fordulékonysága kitűnő, az
1 körös légfék is teljesíti az elvárásokat.
A ludányhalászi Döbrei Agrofarm Kft. tulajdonosának, Döbrei Tamásnak a véleményét is megkérdeztük a METAL-FACH
T009/1-es bálaszállító kocsiról. A Döbrei
Agrofarm Bt. 1988-ban kezdte a gazdálkodást, 1998-tól kft.-ként működik. 120
ha-on gazdálkodnak, melyből 80 ha
legelő, 40 ha szántó. Állatállományuk:
mintegy 100 db szarvasmarha + szaporu
lata, 50 db rackajuh, 4 db mangalica + sza
porulata. 2013-ban vásárolták a METALFACH T009/1-es bálaszállító kocsit, így
egy év tapasztalata már mögöttük van.
Előtte átalakított mezőgazdasági pótkocsikat használtak a bálák szállítására.
120×170-es bálából a két pótkocsira 11 dbot tudtak felpakolni, míg az új METALFACH bálaszállítóval 20-22 db-ot szállítanak egy menetben. Döbreiék is az Ipoly
völgyében gazdálkodnak, ezért nagyon
fontos nekik, hogy a bálaszállító a nedves,
laza talajt is jól bírja a széles kerekeknek köszönhetően, valamint hogy igen
fordulékony.
A nagyhajmási MDG-AGRO Kft. tavaly
nyáron vásárolt egy METAL-FACH T730/3
típusú 12 tonnás tandem tengelyes pótkocsit a SZEGÁNA Kft.-től. Az őszi betakarításkor szemhordásra használták, más
nehezebb munkákra, mint siló- és szervestrágya-hordás, még nem. A kérdésemre, hogy miért ezt a típust választották,
Melli János a következőket válaszolta:
Nagyhajmás környékén eléggé hegyes,
völgyes a vidék, és mivel 80–100 lóerős
traktorokkal húzzák a pótkocsikat, ezért
olyan pótkocsit kerestek, amelyik könnyű,
erős és nagyon fordulékony. A METALFACH pótkocsi mindegyik követelménynek megfelelt, és az elmúlt szezonban
semmilyen probléma nem volt vele.
Összességében elégedettek a választott
pótkocsival, ráadásul a szép új pótkocsit
látva a rendőrök sem állítják meg őket
műszaki ellenőrzés céljából.
Ádám Tamás

A világ egyik vezető agrárgépgyártó vállalata, az amerikai Case IH kereken húsz éve,
1996-ban mutatta be a Quadtrac rendszert,
amelynek lényege, hogy az erőgépet a hagyományos (fúvott) gumiabroncsok helyett gumihevederes járószerkezettel szerelték fel mind
a két tengelyen. A Steiger cég törzscsuklós
kormányzású, 9000-es szériájának egyik (360
LE-s) modellje volt az úttörője ennek a forradalmi technológiának, amely az elmúlt két
évtizedben jelentős fejlődésen ment át, és ma
már egyértelmű sikertörténetnek mondható.

Húszéves a Quadtrac rendszer
A Quadtrac rendszert az hívta életre, hogy az 1980-as években egyre több
gazdálkodó használt ikerkerekes (sőt tripla kerekes) traktorokat a megfelelő
erőátvitelhez, ám ezek már olyan széles felépítésűek voltak, hogy a közúti
közlekedésben nem bizonyultak praktikusnak. Így született meg az egymástól
független elemekből álló, gumihevederes járószerkezet. Az elmúlt húsz évben
a dizájn és a kialakítás is sokat módosult, de a lényeges változtatás a gumihevederek élettartamát érintette. Ma már olyan gyártási technológiát alkalmaznak,
amely lehetővé teszi, hogy ne csak 2-3 ezer üzemórát, hanem ennek a dupláját
(5-6 ezret) is kibírjanak.

Bár a gumihevederes járószerkezet tekintélyes méretűnek tűnik,
valójában nem okoz nagyobb
talajtömörödést, mintha egy
47-es lábú, 80 kilós ember fejtene ki talajnyomást – még a 24
tonna feletti összgördülőtömeg
ellenére sem.

A nagyigmándi (Komárom-Esztergom me
gyei) székhelyű Invest Gépkereskedelmi Kft.
2002-ben kezdte meg tevékenységét a Case IH
mezőgazdasági gépek magyarországi vezérképviseleteként és importőreként. Tíz évvel
később országos szintű értékesítői és szervizhálózatot épített ki, s ma már több mint
70 munkatárssal, országosan hét területi központban szolgálja ki partnereit. A Quadtrac
rendszer (illetve annak módosított változata,
a Rowtrac) az általuk is forgalmazott Case
IH Steiger, Quadtrac, Magnum traktoroknál,
valamint az Axial-Flow kombájnoknál is elérhető. A partnerek gyorsabb alkatrész-kiszolgálását segíti a tavaly átadott új ácsi telephely,
amely egyben logisztikai központ is.

Invest Kft. –

2941 Ács, Invest Park,

Amikor az első Quadtracokat piacra dobták, csupán a Case IH négykerék-hajtású
erőgépeinek a tíz százalékát jelentették. Napjainkban az értékesített Case IH
törzscsuklós traktorok több mint fele gumihevederes járószerkezetű.

M1 autópálya, Ács-lehajtó
Telefon: 06 (34) 558-900
Fax: 06 (34) 558-906
E-mail: info@investkft.hu
Web: www.investkft.hu

A hathengeres, 12 900 cm³-es, Tier 4B emis�sziós besorolású motorral ellátott, 628 LE
névleges teljesítményű Case IH Quadtrac 620
modell 2014-ben elnyerte Az Év Gépe címet.
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A Quadtrac rendszer felépítése a következő: a
meghajtás középen helyezkedik el, míg alul
kétoldalt egy-egy feszítőgörgő található, köztük
pedig három támasztógörgő. A piramis forma
közepében lévő hajtókerék nem erőzáró, hanem
alakzáró kötést ad. Nem a súrlódás elvén működik tehát, hanem egy belső fogazású hevedert
hajt egy ahhoz illeszkedő kerék. Így minden
olyan probléma (extra kopás, hőterhelés), amely
a csúszásból, a súrlódás csökkenéséből ered,
teljesen kiküszöbölhető.

A párhuzamos lánctalpú és hevederű erőgépek nagy vonóerőnél gyakorlatilag kerekes traktor módjára viselkednek, hiszen
a hátul ébredő vonóerő a traktor elejét megemeli, és ezáltal a
párhuzamos lánctalpak vagy hevederek felfekvőfelületét alaposan lecsökkenti. Erre a problémára kínált megoldást a Quadtrac
rendszer, amely révén a traktor megtartotta korábbi flexibilitását, illetve 50-50 százalékos tengelyterhelését a dinamikus
vonóerő-leadás során.
A Quadtrac rendszernek a vonóerő
leadásában van óriási jelentősége,
hiszen máskülönben ezeket a gépeket 3-4 ikerkerékkel kellene ellátni
ahhoz, hogy képesek legyenek azonos nyomatékot a talajra közvetíteni.
A hevedernek nagyjából 6 m2 a teljes
felfekvőfelülete, így ezt a célt sokkal
kompaktabb méretben teszi elérhetővé.

A Rowtrac rendszer a Quadtrac technológia hagyományos felépítésű traktorokra átültetett változata. Ennél a mellső – kormányzott
– kerekek hagyományos (fúvott) gumiabronccsal vannak szerelve,
vagyis kerekes traktorként viselkedik a szántóföldön és közúton, a
vonóereje viszont jelentősen növelhető a hátsó tengelyen elhelyezett gumihevederes járószerkezet segítségével. Utóbbi nagyjából a
vonóerő 70 százalékát szolgáltatja.

A hevederes megoldást
nem kifejezetten közúti
haladásra találták ki, de
kellő odafigyeléssel, a
heveder kezelésére vonatkozó előírások betartásával, a haladási sebesség
helyes megválasztásával
természetesen erre is felhasználható. A Rowtrac
rendszerű traktor rugózott mellső híddal rendelkezik, hátul pedig hajtott
és fékezett tengelyekkel.

A rendszer sokkal inkább talajkímélő,
kisebb a talajtaposás és -tömörítés, valamint a kerékcsúszás (slip), és az állandó
talajkapcsolat révén egyenletes marad
a súlyelosztás. A gazdálkodó hamarabb
elkezdheti a munkát, hiszen nem kell
megvárnia, hogy a föld teljesen felszáradjon.

A Case IH Magnum 380 CVX
hibrid járószerkezetű erőgép
2015-ben Az Év Traktora díjban részesült.

Az Invest Kft. és a Case IH szervezésében 2016. július 21–22-én került sor az
Agronomic Design elnevezésű szakmai
napra. A rendezvényen a hatékony termelést, illetve a talajtömörödés csökkentésére irányuló talajvédelmi technológiákat állították a középpontba.
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A talajtömörödés alapvető oka az,
hogy kicsi a felfekvőfelület a traktor
össztömegéhez képest, de emellett a
kerékcsúszás (szlip) is talajromboló
hatással jár. A gumihevederes járószerkezet nagyobb felfekvőfelületet
biztosít.

A helyes járószerkezet- és abroncsnyomás-választás nagy jelentőségű az üzemeltetés során. Az Ács határában tartott Case IH Agronomic Design szakmai
napon bemutatott teszteken ugyanaz
a traktor, ugyanazzal a munkaeszközzel, ugyanazon a búzatarlón a megfelelő
beállítással (2 bar helyett 1 bar guminyomás mellett) rövidebb idő (104 mp
helyett 81 mp) alatt teljesítette ugyanazt
a távolságot, lényegesen kisebb kerékcsúszás mellett. A keréknyomás csökkentése
25-30%-kal nagyobb kapaszkodófelületet
eredményezett.

A gumihevederes járószerkezet tökéletesen követi a talaj egyenetlenségeit, ezáltal
folyamatosan teljes felületű kapcsolatot
biztosít a talajjal, így sokkal egyenletesebb az erőleadás.
Vannak olyan hagyományos kerékabroncsok, amelyek alkalmasak arra, hogy
akár 0,6 atmoszférán üzemeljenek. Ehhez
azonban szükséges egy manuális vagy
automata nyomásszabályozó rendszer,
amely rövid idő alatt képes átállítani az
abroncsokat a szántóföldön kívánatos
0,6–1 barról az országúti vonuláshoz ideális 2–2,5 bar nyomásra.

A penetrométer a talaj behatolási ellenállásának (tömörödöttségének) meghatározására szolgál.
A kutatóárokban megvizsgálható, hogyan néz ki az a talaj, amelyet több
évtizede ugyanabban a mélységben
művelnek.
Az altalajban lévő nedvesség nem tud a
felső rétegbe szivárogni.
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A felső réteg aránylag porózus, s jó a
levegő és a talajszemcsék közötti térfogatarány is, ám az alatta lévő tömörödött
réteg miatt mégsem megfelelő a víz mozgása a talajban. Nagyobb mértékű hirtelen csapadék esetén elzárja a víz útját, a
felszínen belvíz jelenik meg.
Invest Kft. – 2941 Ács, Invest Park
M1 autópálya, Ács-lehajtó
Telefon: 06 (34) 558-900
Fax: 06 (34) 558-906
E-mail: info@investkft.hu
Web: www.investkft.hu
Alkatrész-kereskedelmi üzletág:
Telefon: (34) 558 911 / 558 912
Fax: (34) 558 913
Vevőszolgálat:
Telefon: (34) 558 914
Fax: (34) 558 913

Kisebb erővel nyomja a földet egy 26 tonnás Quadtrac traktor, mint egy (fél lábon álló)
felnőtt ember, amit látványos bemutatóval is demonstráltak az ácsi rendezvényen.
A talajfelszín alá néhány centiméterrel libatojásokat helyeztek el, s bár a traktor mindkét
járószerkezetével áthajtott rajtuk, a tojásokat semmiféle károsodás nem érte.
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Szerviz:
Telefon: (34) 558 916
Fax: (34) 558 913
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LED-világítás
a mezőgazdaságban
A klasszikus izzólámpa napjainkban nosztalgikus relikviává szelídült. Fénykihozatala (Lumen/Watt)
9–14 között mozgott, alig 1000 órás élettartam mellett. Azóta számtalan korszerűbb termék került
a piacra, egészen a 20 ezer üzemórára tervezett fénycsövekig. Vajon helytállnak-e ebben a mezőnyben
a LED-világítások? Nem csupán divatjelenségről van szó?

A klasszikus izzókat követő halogén izzók
és sugárzók fénykihozatala sem volt az
elődénél lényegesen jobb, csupán élettartamuk nőtt két-háromszorosára. A körte
formájú kompakt fénycsövek már 10 000
óra körül teljesítenek, a most legkorszerűbb hagyományos, de még mindig kisnyomású gázkisüléssel működő, 20 000
üzemórára tervezett T8-fénycsövek pedig
60-95 lm/W fénykihozatalúak.

■■ LED – címszavakban
A fénykibocsátó dióda (Light Emitting
Diode) félvezető anyagból készült fényforrás. Legegyszerűbben úgy képzelhető
el, mint egy plazmában rendkívül magas
(6000K) fényhőmérséklettel égő ívfény.
Előnyei a hagyományos világítással
szemben:
• a nappali fény 5500 K-es értékéhez
nagyon közeli a fénye;
• nem villog, hiszen nem váltó-, hanem
egyenárammal működik;
• igen jó Lumen/Watt fénykihozatalú;
• fénynyalábja jól irányozható, állítható;
• sugárzási szöge lefelé 120–160°, felfelé nincs fényveszteség;
• tompítható;
• energiatakarékos, még a Xenon-lámpáknál is kétszer-háromszor jobb;
• alacsony áramerősséget és feszültséget igényel, elektromágneses sugárzása csekély;
• nagy a kapcsolási sebessége;
• hosszú élettartamú, élettartamát a
gyakori fel- és lekapcsolás sem befolyásolja;
• kis helyen elfér, ütésálló, porra, vízre,
rázkódásra nem érzékeny, karbantartást nem igényel.
Kereskedelmi forgalomban kaphatók
már 100 W nagyságrendű, 100 lm/Watt
fénykihozatalú egyedi diódák is, de a

Teljesen automatizált megvilágítású nagyszülőpár-telep: 120 lux

következőkben körvonalazott mezőgazdasági felhasználásoknál ennél kisebb
áramfelvételű kombinációké a főszerep.

■■Az állattartásban kiemelkedő
Tudományosan bizonyított tény, hogy a
baromfifélék – és általában a madarak –
látásérzékenysége sokkal kifinomultabb,
mint az emberé. A váltóáramú, 50 Hz frekvenciájú világítás a mi agyunkban még
folyamatos képérzetet kelt, de a madarak számára töredezett, zavaró mozgást
mutat, ami rossz hatással van a komfortérzetükre és a biológiai hozadékra is.

Mivel a zárt rendszerű baromfitartás
során szinte kizárólag a másodlagos fényforrások, a mesterséges világítótestek játszanak szerepet, ezért ezekben a rendszerekben is a természetes fényviszonyokhoz
és jelenségekhez kellene közelíteni a világítási rendszerek paramétereit. Ilyen fényviszonyok még csak megközelítőleg sem
érhetők el a hagyományos, a váltóáram
frekvenciáját követő világítótestekkel.
A Dilaco Lighting Kft. High Power LED
technológiája kisfeszültségű (24–48 V,
DC) nagy frekvenciás (400 000 Hz kapcsolófrekvencia) és optikai elemekkel
irányított rendszer, amely kimondottan
a madarak ultrafinom látásmódjához és
érzékeléséhez igazodik. Az optikákkal
felszerelt rendszer az egész istálló vilá-

Hagyományos és LED-fénycsövek teljesítményfelvétele, ára
méret (mm)
600
1200
1500
*Világítás.eu 2014

Hagyományos T8 fénycsövek
névl. telj.
ár*
18 W
550–950 Ft
36 W
650–1250 Ft
58 W
750–1400 Ft

Csereszabatos LED-fénycsövek
névl. telj.
ár*
11 W
5000 Ft
20 W
8000 Ft
25 W
12 300 Ft

gítását lefedi sötét foltok nélkül, és teljesen homogén megvilágítást eredményez
még többszintes ketreces vagy voliere-s
istállókban is, felesleges fényszennyezés
nélkül. A fénykomputer hat különböző
szekciót képes kezelni egyszerre, kielégítve ezzel akár a voliere-s istállók komplex

egyszerűen cserélhetők a hosszabb távon
garantált megtakarítást jelentő LEDfénycsövekre. Ez utóbbiak hosszúsága és
érintkezőinek mérete eleve garantálja a
csereszabatosságot. Nekünk csak azt kell
ellenőriznünk, hogy a korábban szükséges gyújtótekercseket eltávolították-e, és
azok helyére bekerültek-e a semmilyen
funkcióval nem bíró, de a helykitöltés mi
att fontos „Dummy” betétek. Utána már
csak egy kattintás – és természetazonos
fehér fényben fürdik a helyiség!

■■ Megvilágítás erőgépeken
Hella LED-fényszóró robbantott ábrája
igényeit is, ahol a világítással elő lehet
segíteni, hogy az állatok mindig a megfelelő szintre mozogjanak.
A digitális LED dimmer technológia
tökéletesen szimulálja természetazonos
karakterisztika mentén a napfelkelte-napnyugtát a maga 1:100 000-hez tompítási
arányával, és megszünteti a mesterséges
világítótestek állandó fénynyomásproblémáját is.
Az Agro High Power Led világítási rendszer homogén megvilágítási értéke eléri
a 120 luxot. Energiafelvétele a hagyományos rendszerekkel szemben 80–90%-kal
kevesebb, így akár 1 éven belül is megtérülhet a beruházás, nem beszélve arról,
hogy a természeteshez legjobban közelálló fényviszonyok miatt 6–8% biológiai
többlet is elkönyvelhető.

■■ Fejőházak a csarnokokig
A legelterjedtebben alkalmazott hagyományos, kisnyomású gázkisüléssel működő, 26 mm átmérőjű, az érintkezők között
13 mm méretű „T8” fénycsövek egészen
„Napfényes” fejőház

Az Európában eladott traktorokon és magajáró gépeken megjelentek a munkahely
megvilágítására szolgáló robusztus, teljes
mértékben por- és vízálló LED-reflektorok.
Éjszakai munkavégzésnél lényeges előny
az, hogy a terület megvilágításának erőssége és a bevilágított felület 5-6-szorosa a

A Hella legerősebb, 4500 lumen fényáramú munkaterület-megvilágító LEDfényszórója
jelenleg még elterjedten használt halogénizzós munkareflektorok és legalább kétszerese a Xenon-lámpák azonos mutatóinak.
A multinacionális Hella nem véletlenül
költött az utóbbi időben 430 millió eurót
LED-világítótestek fejlesztésére! Lássuk,
hova jutottak! A LED-reflektorok 6000 K
színhőmérséklete már-már a természetes

4 db LED-fényszóró: 3,67 A áramfelvétel
fény előnyeivel vetekszik. Aki ilyen munkakörülmények mellett dolgozik, kíméli
a szemeit, tovább marad éber, munkateljesítménye is nő. A LED-reflektorok
ezenkívül gyakorlatilag nem igényelnek
karbantartást, élettartamuk pedig rendkívül hosszú. A xenonnal szembeni alacsonyabb áramfogyasztás fokozott energiahatékonyságot eredményez. Kompakt
kivitelük egészen új megjelenési formákat tesz lehetővé.
A Power Beam 5000 rendkívül magas,
4500 lumenes fényáramot bocsát ki, 70 W
teljesítmény felvételével, csekély energiafogyasztással. Közeli és távoli területet
megvilágító változatban is kapható. A
fényszóró a robusztus alumínium öntvény ház és a nylon lencse révén mechanikus hatásoknak különösen ellenálló.

■■ Egy bank nem tévedhet!
Ha eddig bárki is kételkedett volna abban,
hogy a LED-világításra való átállás jövedelmező, gondoljon arra, hogy az épületek hőszigetelésénél alkalmazott hitelkonstrukciókhoz hasonló módon már
banki kölcsön is felvehető erre a célra.
A törlesztő részletet az aktuális megtakarításból kell fedezni, a futamidő lejárta előtti megtérüléssel. Ez a konstrukció
természetesen inkább a cégeket, mint a
magánszemélyeket célozza meg, hiszen
ők magasabb áron kapják a villamos energiát és hosszabb ideig használják a világítást, azaz bőven van mit megtakarítaniuk.
Dr. Tátrai György
Felhasznált irodalom

Bensing, T.: Toshiba LED-Röhre E-Core, profi 2/2014, 81-84. p.
Faludi, T.: New generation for lighting designed for poultry,
International Hatchery Practice Vol. 28 No 3 (2014), 28. p.
Hajdú, J.: LED-világítás a traktorokon, Mezőgazdasági Technika,
2013. október, 20. p.
Hella kGaA Hueck & Co.: www.hella.shop.hu

A jövedelmező repce
A betakarítási veszteségek csökkentése és a hatékonyság növelése

A hazai mezőgazdasági termelésben az őszi káposztarepce egyre sikeresebben termeszthető
növény. A technológiában rejlő jövedelmezhetőségi előnyök azonban csak megfelelő műszaki háttér,
többek között a megfelelő betakarítási technológia mellett használhatók ki. Ezért a jövedelmező
repcetermesztés egyik, talán legfontosabb feladata a betakarítási veszteségek csökkentése.
A termesztés sikeréhez és a termőterület
növekedéséhez a megtermelt magtermés kedvező korai időpontban és jó áron
történő értékesítési lehetősége, valamint
a nemesítők és termeltetők által rendelkezésre bocsátott egyre jobb fajták és
hibridek használata is hozzájárul. A megfelelő betakarítási technológia azonban
elengedhetetlen feltétele a megfelelő
gazdasági előnyök elérésének.

■■ Nehezen betakarítható
Az olajnövények, így az őszi káposztarepce
is a nehezen betakarítható növények közé
sorolható. A betakarítás minőségét azon-

1. ábra: A korszerű nagyteljesítményű
arató-cséplőgépek repcebetakarításban
is kihasználhatók

Az állományszárításra különösen akkor
van szükség, ha az állomány az időjárási körülmények miatt hiányosan kelt és
valamilyen technológiai hiba miatt elgyomosodott. Száraz, csapadékmentes időban a technológia, a termesztés egyéb
járáskor gyakran a deszikálást el is hagymunkaműveleteinek (pl. talaj-előkészítés, hatjuk a technológiából. Ebben az esetvetés, növényápolás) pontos szakszerű
ben viszont – különösen nagyhozamú
elvégzése is lényegesen befolyásolhatja. és egyenletes állomány esetén – a becők
A sűrű sortávolságú és dupla gabonasor
idő előtti kinyílásának és a magvak kipertávolságú vetés mellett eredményesen al gésének megakadályozására valamilyen
kalmazható a szélesebb (cukorrépa 50 cm, ragasztószer használata célszerű. Emellett
kukorica 70–76,2 cm) sortávolság melletti – amennyiben lehetséges – a betakarítátermesztés, ami éppen a növényápolás, si munkákat a párásabb éjszakai-hajnali
a növekedésszabályozás, gyomirtás és
órákra kell ütemezni az esetleges visszaennek következtében kialakult egyenle- nedvesedés kihasználására.
tes, homogén növényállomány könnyebb,
A repceállomány szárítására használakisebb veszteség melletti betakarítását
tos vegyszerek és a ragasztószerek kipereredményezi.
metezésére nagyobb táblaméreteken és
A növény morfológiai adottságainál
fogva az érésben jelentős időbeli eltérések lehetnek az egyes növények alsó
és felső becői között, de a táblán belüli
állományban is. Ennek a problémának
a kiküszöbölésére alkalmazhatjuk az
érésgyorsítókat, bár az újabb fajtáknál
és hibrideknél egyenletesebb a virágzás
és a beérés is. A repce morfológiájából
adódóan a szár vastag és nedves, a vizet
nehezen adja le. A vízelvonásra valamilyen dexikálószer használható, amivel
2/a-b. ábra: Gabonavágó-asztalra szerelgyakorlatilag elpusztítjuk a növényt.
hető különböző gyártmányú oldalkaszák

termőterületeken a repülőgépes, illetve
helikopteres kijuttatási technológiák
alkalmazhatóak előnyösen.

■■ Hatékony segítség
A repcetermesztésben a kisebb táblaméretek és termőterületek mellett – az
egyéb vegyszerezési és növényápolási munkák zavartalan elvégzése miatt
is – meg kell barátkozni a művelőutas
termesztéssel, sűrű sortávolságú vagy
dupla gabona sortávolságot alkalmazó
technológiákban. Ebből a szempontból
– egyéb más előnyök mellett – a széles
sortávolságú termesztés feltétlen előnyt
jelenthet. Ez esetben az állományszárítás,
szárításra alkalmas vegyszer kijuttatása
nagy hasmagasságú, vontatott vagy függesztett, illetve magajáró permetezőgépekkel, alacsony veszteségszinten végezhető el. A különböző tartálytérfogatú és
szórókeret-szélességű (15–38–40 m) és
hidraulikus lengéscsillapítású szórókeretek légzsákos változatai csökkentik az
elsodródást és a vegyszerfelhasználást,
ebből a célból egyes típusok esetében a
szórófej többféle szögállásba is állítható.
A veszteségcsökkentést hatékonyan segíti elő a ma már széles körben alkalmazott

4. ábra: Kinyújtható vágóasztalra szerelhető oldalkasza
GPS irányítási rendszeren alapuló traktor-,
illetve erőgép-kormányzási automatika.
Az újabb, korszerű vontatott permetezők ISOBUS rendszerű kapcsolási rendszere aktív kommunikációt biztosít az

5. ábra: A kitolható vágószerkezetek akár
500–800 mm-rel is meghosszabbíthatják
a vágóasztalokat
üzemeltető traktorral, traktornyomkövető
kormányzással és a fordulókban elzáró,
illetve szórásszélesség-szakaszoló automatikával rendelkeznek.

3. ábra: A hidrosztatikus hajtás konstrukciója oldalkaszán

A repce betakarítása hazánkban – a
vegyszeres állománykezelés után – aratócséplőgépekkel egy menetben történik. A
repce betakarítását a szemtermés 9–11 %
nedvességtartalmánál kell elvégezni. A
repce betakarítására a mai korszerű arató-cséplőgépek – kivétel nélkül – megfelelnek, csupán a kezelési utasításban
előírt néhány beállítást kell elvégezni,
ami a dobfordulatra, lehetőleg nagyobb
cséplőrésállításra, illetve aratás közben
a motolla megfelelő helyzetének és fordulatának megválasztására vonatkozik.
Repcebetakarításban is jól kihasználhatók
a korszerű arató-cséplőgépek automatikus szabályozási rendszerei, a GPS vezérlésű automata kormányzási nyomkövetés
és párhuzam-vezérlési megoldások nyújtotta előnyök. (1. ábra)

■■Vario vágóasztalok
A repce betakarítása a hagyományos
gabonavágó-asztallal felszerelt aratócséplőgépekkel is elvégezhető, azonban
a kuszált repceállományban a vágóasztal,
a kaszaszerkezet, rendválasztó csúcsok
stb. dinamikus rezgéséből adódóan a
repcemagvak egy kis része a vágóasztal
előtt a talajra hullik és jelentős, 10% fölötti veszteség keletkezhet. Ma már szinte
minden arató-cséplőgépgyártó kifejlesztette a betakarító gépeihez az úgynevezett „vario” vágóasztalokat. Ezek a korszerű kitolható vágószerkezetű „vario” vágóasztalok kisebb veszteséggel dolgoznak,
ezekkel a berendezésekkel gondos üzemeltetés mellett a veszteség 5–10% közé
szorítható.
A gabonavágó-asztalok hatékony szerkezeti kiegészítői a vágóasztalra szerelhető alternáló vágószerkezetű rendválasztó
oldalkaszák. A repcebetakarításban kialakított oldalkaszák minden hagyományos
és „vario” vagy speciális vágóasztalra fel-
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szerelhetők jobb oldalra vagy a vágószerkezet mindkét oldalára. (2/a-b. ábra) Az
oldalkaszák a kaszált repceállományban
– a munkaszélességnek megfelelően – az
állományt, a növényfalat függőlegesen
elvágják, és így a repcemagvak a vágóasztalra hullanak, a kétoldali kaszaszereltség
elsősorban a tábla kinyílásakor csökkentheti számottevően a veszteségeket. Az
oldalkaszák elektromotorról, hidrosztatikusan hidromotorról vagy mechanikusan
a vágóasztal kaszaszerkezet-hajtó mechanizmusáról kapják a hajtásukat. (3. ábra)
A kitolható vágószerkezetű „vario” asztalokat a dőlt és nehezen betakarítható
növények aratásához gyártják. (4. ábra) A
megnyújtható vágóasztalokkal a kaszaszerkezet és a behordó csiga távolsága
jelentős mértékben, 170–800 mm tartományban variálható azáltal, hogy a vágóasztalba lemeztoldatot vagy fenéklemezt
építettek be. (5. ábra) A vágószerkezeteknél kiegyensúlyozott bolygóműves
hajtást alkalmaznak öntisztító kaszapengékkel, így a hajtás vibrációmentes. A biztonságos eltömődésmentes anyagtovábbítás érdekében pedig egyes típusoknál
az anyagtovábbító csiga teljes hosszán
vezérelt bedobó ujjakat alkalmaznak.

■■ Szállítószalagokkal
Az előzőekben leírt célnak megfelelően
alakították ki a repcebetakarításban – a
veszteségcsökkentés szempontjából –
előnyösen használható, hátrafelé hordó
szállítóhevederes vágóasztalokat. A
keresztben beépített hevederek a vágóasztal saját hosszát akár 1000 mm-rel
is megnövelhetik. (6. ábra) A szalagok
egyenletes sebességgel szállítják a terményt a középre hordó csigához, amely
az egyes típusoknál teljes hosszúságban
rendelkezhet vezérelt bedobó ujjakkal. A

6. ábra: A keresztben elhelyezett szállító hevederek is a vágóasztal meghosszabbítását
szolgálják
hevederes szállítószalaggal szerelt vágóasztalok dőlt vagy alacsonyabb szármagasságú repceállományban nagyobb
munkasebességgel, vagyis nagyobb területteljesítménnyel üzemeltethetők.
A repce aratására is használható gabonavágó-asztalok újabb fejlesztésű
változatai a két oldalról középre hordó
szállítószalaggal vágó asztalok. Ezeknél
a vágóasztaloknál – a szokásos alternáló kaszaszerkezeteket követően – jobb
és bal oldalról középrehordó hidrosztatikus hidromotoros meghajtású bordázott
szállítószalagokat építenek be. A hidrosztatikus hajtás pontos szabályozhatósága következtében a szállítószalagok
sebessége fokozatmentesen, az anyagáramtól függően folyamatosan változtatható 0,1–3,0 m/s közötti tartományban.
A középrehordó szállítószalagok alkalmazása következtében a hagyományos
vágóasztalok vezérelt ujjas középrehordó
csigája elmarad. A szalagoktól az anyagot vagy terményt középen egy keskeny
hátrahordó szalag és azt követően egy
kisebb átmérőjű, vezérelt ujjas anyagtovábbító csiga juttatja a ferdefelhordóra.
Repce aratásához természetesen ezen
adapterek is felszerelhetők a megfelelő
oldalkaszákkal.

■■Adapterekkel

7. ábra: Gabonavágó-asztalhoz csatlakoztatható repceadapter

A pergési veszteség csökkentésének és az
üzemeltetési hatékonyság növelésének
legmegfelelőbb eszközei az erre a célra
kialakított repcebetakarító adapterek,
amelyek a gabonavágó-asztalra szerelhe-

tők fel. A repceadapterek csatlakoztatása
a vágóasztalokhoz a jobb és bal oldali
oldalfalakkal történik. (7. ábra) Az oldalfalak kialakítása keskeny és sima, ennek
következtében semmiféle anyagtorlódás
nem keletkezhet. Az adapter és a vágóasztal közötti tömítést zárólemezek és
gumilemez tömítések oldják meg.
A repce aratására tehát a gabona
betakarításban használatos arató-cséplőgépek korlátlanul – a kapacitások teljes
kihasználása nélkül – használhatók. A
kisebb repcetermő területek betakarító
munkái megoldhatók a hagyományos gabonavágó-asztalok használatával, de ez
esetben 10% körüli betakarítási veszteséggel kell számolni. Ez az érték látványosan
csökkenthető a hagyományos és „vario”,
valamint kereszt- és hosszirányú hevederes anyagtovábbítású vágóasztalok (az
ismertetett kiegészítőkkel, oldalkaszákkal,
betétlemezekkel felszerelt) változatainak
használatával. Nagyobb termőterületek
betakarítása esetén pedig a betakarítási
veszteségek 2-3%-os csökkentésével és
az elérhető nagyobb betakarítási teljesítmények révén a speciális repcebetakarító
adapterek plusz beruházási költsége is
megtérül.
Dr. Kelemen Zsolt
NAIKMGI – Gödöllő
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Krone PreChop
A finoman aprított, pormentes szalma titka
A Palotási Mg. Zrt. Szolnoktól 10 km-re északra, BesenyszögPalotáson, közel 5000 hektáron gazdálkodik. A szántóföldi
növénytermesztés mellett vetőmagüzemet is működtetnek,
miközben találnak esélyt a fejlesztésre is: szarvasmarhatelep
rekonstrukciója címén egy 608 férőhelyes, pihenőboxos termelő
istállót és egy 2×20 állásos gyorskijáratos fejőházat valósítottak
meg a cégnél 2011-ben.

A szálastakarmányt évek óta Krone gépekkel takarítják be. A 6 éves Krone 128
VFS szögletes nagybálázó cseréje éppen
2011-ben, a fejlesztések évében vált esedékessé. A két beruházás ezen a ponton
kapcsolódott egymáshoz, és ennek egy
teljesen új szalmabálázási technológia
lett az eredménye. S. Papp Ernő termelési főmérnökkel egy kellemes hangulatú
beszélgetésen elevenítettük fel az előzményeket és az eddigi tapasztalatokat.
– A Palotási Mg. Zrt.-nek és a Valkon Kft.-nek
nem ez volt az első kapcsolata egymással.
Korábbi gépvásárlás, alkatrész- és szervizszolgáltatás révén már dolgoztunk együtt.
Miként került Önökhöz a Krone BigPack
1290 XC PreChop-os szögletes bálázó?

– A szarvasmarhatelep rekonstrukciója
keretében szeparált hígtrágyakezelés
valósult meg. A szeparátor működéséhez
aprított szalmára van szükség, ellenkező
esetben a szilárd fázis elválasztása nem
tökéletes, valamint a technológia eltömődhet. Eredetileg egy fixkéses darálóval
terveztük a szalmabálákat aprítani, és az
így kapott rövid szálú és feltárt szalmát
akartuk bejuttatni a boxokba. Ezzel a
megoldással azonban több problémánk
adódott. A darálás óriási porterheléssel
jár, így az nem végezhető közvetlenül
a boxok, tehenek mellett. Ezért a telepen egy külön épületben kellett volna
darálni, és az így kapott „laza” anyagot a
jószágok alá juttatni. Nem találtuk meg
azt az eszközt, amivel ezt a munkaműveletet gazdaságosan el lehetett volna
végezni. Ezzel párhuzamosan a bálázónk
cseréje is aktuálissá vált. Felmerült tehát
a kérdés, hogy szeletelős bálázóval elkészíthető-e a számunkra szükséges minőségű szalma, ám hamar beláttuk, hogy a
szeletelő nem aprító, a technológiához
a szeletelt bála nem lesz elég apró. Így
más irányban tájékozódtunk. A Valkon
Kft. ekkor ajánlotta figyelmünkbe a Krone
PreChop-ot, ami nem más, mint a bálázó
elé épített előtétszecskázó. A 21 mm-es
elméleti szecskahossz megfelelőnek tűnt,
de a döntésünket segítette, hogy sikerült

hozni Németországból egy mintabálát,
így a méretről és minőségről is meggyőződhettünk.
– A gépet 2011 júniusában vették át. Ho
gyan sikerült bevezetni a korábbiakhoz ké
pest új betakarítási technológiát?
– Az eszköz beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. Úgy számoltunk, hogy a
hígtrágya-technológiához 250 t aprított – PreChop-os – szalma szükséges.
Mi közel 400 t-át készítettünk. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a számolt
250 t elegendő lesz, ezért a többletet
máshol tudjuk hasznosítani. Bálabontó
kocsival kiszórva egy bála 600 boxba elegendő. Azt tapasztaltuk, hogy a PreChopos bálát használva mélyalomban felean�nyi szalma szükséges. Ez egyértelműen
szalmamegtakarítást jelent. A finoman
aprított pormentes anyagot rostpótlás
céljából etetjük is. A bálázóval 2011-ben
6000 darab bálát készítettünk. 2012-től
növeltük a PreChop-os bálák számát.
– A telep bejárásakor megnézett szalmaminták azt mutatják, hogy a 21 mm-es
elméleti szecskahossz a valóságban is megállja a helyét. Mennyire formatartóak a
bálák?
– Az első bálák lazák voltak, azokat nehezen tudtuk rakodni. A gép üzemeltetéséhez kb. 230 LE szükséges. A munkaszerve-

PreChop
A rendfelszedő elé épített szecská
zó Krone szögletes bálázókhoz. 56
darab lengőkéssel szerelt 520 mmes rotor 3000 1/min fordulatszámmal továbbítja és ütközteti az anyagot a két sorban elhelyezett állókéseknek. A különböző szecskahossz
eléréséhez az ellenkés három lépcsőben állítható. A PreChop nemcsak szecskáz, hanem a szalmaszálakat feltárja, aminek eredménye egy
finomra aprított, pormentes anyag,
amely számos célra hasznosítható.
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minőségű szalmát már a tarlón, bálázás
közben el tudjuk készíteni. Ez energia-,
emberierőforrás- és költségmegtakarítást
eredményez. A más felhasználási területeknél, például a mélyalomnál jelentkező kevesebb szalmaszükséglet esetében
további pozitív tapasztalatok adódtak a
Krone PreChop javára.

zés miatt 2011-ben egy 195 LE-s traktorral
tudtunk bálázni. Az első bálák után aztán
növeltünk a bálatömörségen, így a bálák
stabilak és jól rakodhatók. A bála a zsineg
elvágása után szinte szétrobban, mint
egy „elpukkantott konfettis zacskó”.
– Hogyan foglalná össze a tapasztalatait?
– Ez a beszerzés azoknak a beruházásainknak az egyike, amelyeket minden

ágazat „jó döntésnek” tart. A műszakisok
elégedettek, mert egy új, stabil géppel
dolgozhatnak, amelynek kapcsán a szervizesek felkészültségéről már 2010-ben, a
régi gépünknél meggyőződhettünk. Az
állattenyésztők is elégedettek: a jó minőségű feltárt szalmát könnyebb szétteríteni, és magasabb a nedvszívó képessége.
A vezetőség is elégedett, mert a hígtrágya-kezelési technológiához a szükséges

Engem, mint értékesítéssel foglalkozó
mezőgépészt, mindig büszkeséggel tölt
el, amikor egy cégünk által értékesített
eszköz ennyire sikeres és jól működik.
Búcsúzáskor S. Papp Ernő biztosított arról,
hogy a tőle telhető minden segítséget
megadja a technológia Magyarországon
történő megismertetéséhez. Felajánlását
ezúton is köszönöm.
Kecskeméti Sándor
Valkon Kft.

izgalmas fényképek • érdekes történetek • értékes nyeremények

KERESSÜK AZ ORSZÁG

legszebb
traktorát!

• LEHET RÉGI, LEHET ÚJ
• LEHET KICSI, LEHET NAGY
• LEHET ÁLLÓ VAGY GURULHAT
www.agrarunio.hu
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Everun – A németek is ezt veszik!
A kínai Everun gyár hihetetlenül dinamikusan fejlődik. Az európai piac igen fontos
a cég számára, ezért is a német partnerükkel közösen tesztelik az új fejlesztésű gépeket.
A rakodóképek az európai vásárlók igényei szerint készülnek, és több mint 30 országba
exportálják őket. Jelenleg a kínálatban 600-6000 kg emelési képességű rakodók vannak.
A gyártás ISO9001:2000 szerint történik, és a gyártmányoknak jellemzően
CE-, SGS- és TÜV-minősítésük is van.

Az Everunnál tudják, hogy a piacon a kedvező ár mellett igen fontos a megfelelő
szervizháttér. Az európai piac számára
ezért Németországban alkatrész-raktár- – a legkisebbeket leszámítva – jellemzően
központot hoztak létre, hogy gyors és
zárt fülkével rendelkeznek, amely fűthető,
pontos lehessen az alkatrész-utánpótlás. és opcióként légkondicionálóval is felTermészetesen ez csak a kezdet, hama- szerelhető. A közepes modellektől felfelé
rosan más európai országokban is kiala- már tolatókamera, elektromos állófűtés,
kítanak alkatrészellátó raktárakat, hogy a
elektromos joystickvezérlés irány- és nyovásárlók minél elégedettebbek legyenek
matékváltáshoz az alapfelszereltség része.
az Everun rakodókkal.
Az emelési magasság 2,0–3,1 méter között
Az Everun rakodókról elmondható, alakul a hagyományos modelleknél, míg a
hogy jellemzően kínai motorokkal sze- teleszkópos gémmel rendelkező modelreltek a 25–237 LE teljesítmény kategóri- lek 4,2–4,5 méteres emelési magassággal
ában, összkerékhajtásuk hidrosztatikus, a
is rendelkeznek.
kormányzás pedig derékcsuklós. A német
A széles palettából kiemelnénk néhány
elvárásoknak megfelelően rengetegféle
gépet.
extra felszerelés és adapter rendelhető a
Az Everun ER08 rakodó 3 hengeres,
gépekhez. Adapterek közül választható
34 LE-s motorral szerelt, 800 kg a maximáraklapvilla, univerzális kanál, földkanál, lis emelési képessége, teljes szélessége
4 az 1-ben kanál, hókanál, trágyavilla, bála- 1,42 m, magassága pedig fülkével 2,5 m,
villa, csomagoltbála-fogó, rönkfogó, fix
saját tömege 2500 kg. 0,6 m³-es kanállal
hótoló, hidraulikus hótoló, hómaró, útsep- szerelt, ez a gép ideális univerzális rakorő, keverőkanál, oszlopfúró, homokszóró
dógép lovardákban, állattartó telepeken,
stb. A rakodók mindegyike rendelhető
kisebb Tüzép-telepeken.
3 hidraulikakörrel, amellyel a hidraulikus
Az Everun ER10 rakodó 50 LE-s, 4 henmunkaeszközöket lehet kezelni. A gépek
geres motorral szerelt, 1000 kg maximá-

lis emelési képességgel és 3 m emelési
magassággal rendelkezik. A gép teljes
szélessége 1,73 m, amelyhez az 1,8 m
széles, 0,6 m³-es kanál ideális. A gép igen
fordulékony, 3,9 m a minimális fordulási
sugár, a hasmagasság pedig 23 cm, ami
enyhébb terepen történő mozgást is lehetővé tesz. A géphez opcióként hidraulikus
gyors eszközcsatlakozó is rendelhető.
Az Everun ER16 rakodó 50 LE-s, 4 hengeres motorral szerelt, 1600 kg maximális
emelési képességgel és 2,7 m emelési
magassággal. A géphez 0,8 m³-es, 2 m
széles kanál jár, alapfelszereltségként a
gyors eszközcsatlakoztatás, elektromos
irányváltó és elektromos nyomatékváltó
jár a géphez.
2013 óta több mint 500 darab Everun
rakodó talált gazdára Németországban,
ami a kedvező ár mellett köszönhető a
megfelelő minőségnek és a jó alkatrészutánpótlásnak is. Az Everun rakodókról
bővebb információt a kizárólagos hazai
forgalmazó SZEGÁNA Kft. honlapján –
www.szegana.hu – találhat.
Nagy Márk
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JUWEL

www.lemken.com

Lemken Hungária Kft.
Póczik Balázs
értékesítési vezető
tel.: +36 (30) 748-5380
e-mail: poczik@lemken.com

A JUWEL 3-tól 7 ekefejes változatokig
kapható, és ekefejenként 30–50 cm között
állítható a munkaszélesség

függesztett
váltvaforgató ekék
A Lemken a 2009-es Agritechnica
kiállításon mutatta be a nagy sikerű, közel öt évtizedes múltra vis�szatekintő Opal sorozatát leváltó
JUWEL ekeszéria első modelljét.
Az átmenet az EurOpal és VariOpal
7 és 8 típusokkal kezdődött el, amelyeket 2017-ben teljes egészében
a JUWEL 7 és 8 ekék váltanak le.
Magyarországon a hidraulikus fordítóművel és mechanikus dőlésállítással szerelt M változatok a legnépszerűbbek.

90 vagy 100 cm-es ekefejosztás, 80 cm-es
gerendelymagasság, nagy átömlési
keresztmetszet

A JUWEL eke keresztirányú dőlése kön�nyen és pontosan beállítható csavarok és
ütközők segítségével.

A rövid, megerősített fordítótengely a
kemény, dinamikus és tartós terheléseknek is ellenáll. A fordítótengely kúpgörgőkön nyugszik, ellenálló és központilag
zsírozható.

Az átbillenő támkerék speciális konstrukciója nagy szabad talajmagasságot tesz
lehetővé. Ezzel biztosítja az optimális
munkavégzési helyzetet, illetve átfordítás
közben a kerék elakadásmentes átfordítását.

Az elmúlt évtizedekben a traktorok kerékméretei megváltoztak, valamint magasabbra került a sebességváltóház és vele
együtt a hárompont-hidraulika is. A gumiabroncsok szélesedtek, ugyanakkor a
belső távolságuk csökkent, hiszen a közúti
forgalomra alkalmas maximális méretet
nem haladhatja meg a traktor szélessége.
A változások az eke beállíthatóságának
kárára mentek, s ennek ellensúlyozására a JUWEL eketornyán is módosítottak,
magasabb lett, ezáltal optimálisabbá vált
az eke behúzása.

Sokkal nagyobb spektrumban állítható az
első ekefej fogásszélessége is, így bármilyen traktorhoz könnyen hozzáigazítható

A csupán egyetlen csavarral
rögzített, páncélozott orrbetétek cseréje is jóval gyorsabb,
mint a hagyományos rendszereknél.
A JUWEL az újfajta DuraMaxx és a korábban megszokott, bevált ekefejekkel is
rendelhető, teli vagy réselt kormánylemezzel.
A DuraMaxx ekefejek koncepciója teljesen újszerű, és lehetővé teszi, hogy az
élettartam 50%-kal növekedjen, az átszerelési idő pedig akár 80%-kal csökkenjen.
A DuraMaxx egyes részeit jóval keményebb acélból gyártották, mint eddig, s
nem használtak az anyagot gyengítő furatokat és kivágásokat. A DuraMaxx ekefejeket úgy tervezték, hogy a réselt kor-

mánylemezek, illetve ezek sávjai szerszám
nélkül és gyorsan kicserélhetők legyenek.
Elegendő kihúzni egy biztosítószeget,
és le lehet venni azt a réselt kormánylemez előtétet, amely a többi alkatrész
rögzítőelemeként szolgál.
Ezután lehet kihúzni a kormánylemezt
vagy a kormánylemezsávokat az akasztós
rögzítőjükből.

Az egyenes tárcsás csoroszlya lapján
kiemelkedő részeket találunk. Így nagy
mennyiségű szerves anyag vágásakor is
folyamatos a tárcsa forgása.

A beforgatólemezek közvetlenül az ekeszárra szereltek és több irányba állíthatók.
Eltömődés nélküli munkavégzést biztosítanak, a szerves anyagot tisztán fordítják
le.

Az eke pontos beállítása döntő fontosságú
ahhoz, hogy az alkatrészek kopását minimálisra, illetve az üzemanyag-fogyasztást
jelentősen lehessen csökkenteni. Ezért
fejlesztette ki a Lemken az Optiquick beállítási rendszert, amelyet a JUWEL esetében is használnak. Az Optiquickkel az első
ekefej fogásszélessége és a traktor–eke
vontatási középpont a belső (1) és külső
csavarorsó (2) segítségével egyszerűen és
gyorsan beállítható.

Az újszerű előhántók nehéz körülmények
között is biztosítják az eltömődés nélküli
szántást. A munkamélység és a dőlésszög egymástól függetlenül, szerszám
nélkül állítható. Az előhántó szöge alapkivitelben egy csapszeggel biztosított ék
áthelyezésével állítható be anélkül, hogy
az előhántó munkamélységét meg kellene változtatni. A munkamélység állítása
fokozatokban a száron lévő furatsorban,
egy csap segítségével történik.

A JUWEL 7-es eke a 8-as típus könnyebb
változata, 120×120 mm-es gerendely-keresztmetszettel, 100–160 LE-s traktorokhoz ajánlva.

Giesinger kultivátora
Az 1996-ban alapított HELTI Fémipari és
Kereskedelmi Kft. száz százalékban magyar
magántulajdonban lévő cég. Fő tevékenységi
köre a mezőgazdasági gépek és alkatrészek
előállítása. A gyártást a Bács-Kiskun megyei
Bácsbokodon végzik egyhektárnyi szabad
és 2000 m2 fedett területen. Főbb termékeik közé tartoznak az erdőszántó, ágy- és
váltvaforgató ekék, valamint az altalajlazítók, kombinátorok, kultivátorok, tárcsák és
talajelmunkáló eszközök (rögtörők és fésűs
talajelmunkálók).

Speciális, kopásálló anyagokból készülő, századmilliméteres
pontossággal illesztett, por- és
vízmentes tömítéssel rendelkező csuklópontrendszer.

HELTI Kft.
A HELTI Giesinger kultivátor a cégtulajdonos Garamiak eredeti családnevét viseli.
A régi, németes-svábos hangzású nevet
még a múlt rendszerben kellett elhagyniuk, ám a tulajdonos-ügyvezető Garami
József büszkén vette elő, amikor a kultivátort megalkották, hiszen kiváló minőségű,
praktikus és jól használható konstrukcióhoz társíthatta.

6453 Bácsbokod, Bácsalmás út 1.
Telefon/Fax: 06 (79) 450-894
Mobil: 06 (30) 9251-744
E-mail: helti@helti.hu

A csúcstechnológiával gyártott kocsik stabilan dolgoznak még a nagy sebességű munkavégzéskor is. A megfelelően nagy tömegű
tagoknak köszönhetően a kötöttebb talajokon is jól boldogulnak.

Hőkezelt acéllemezből készült, hosszú élettartamú művelőtagok, amelyek oldalmozgástól
mentes, precíz függesztéssel rendelkeznek.
Univerzálisan átszerelhetők, rugós kapával,
merev kapával és töltögetővel is elláthatók,
illetve fokozatmentesen állíthatók. A vevő így
nem egyetlen konstrukciót vásárol, hanem
egy sokoldalú eszközt, amelyet az igényeinek
megfelelően alakíthat át.

A kultivátor 4, 6 és 8 soros ki
vitelben készül, 76 cm-es vetési sortávra állítható be a legoptimálisabban. A csukható
változatok 2 munkahengerrel
felhajthatók. A csukás során
oldalanként 1, 2 vagy 3 tagot
hajt fel.

A hárompontfüggesztőszerkezet
csavarozással
áthelyezhető.
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A képen látható gép vonóerőigé
nye minimum 100 LE, legfőképpen
a nagy űrtartalommal rendelkező –
830 literes – tartály miatt. Ugyanis
a műtrágyával megtöltött együttes
össztömege eléri a 2 tonnát.

Garami Attila, a tulajdonos-ügyvezető Garami
József fia szintén a családi vállalkozásban dolgozik.
Részt vett a gép megtervezésében: „Édesapám
olyan minőséget képviselő gépet akart, amely
a kultivátorok között az egyik legmegbízhatóbb,
munkájára a gazda hosszútávon számíthat."

A 250 mm-es, széles kerék nem engedi a
túlzott talajba süllyedést, illetve nem húz
nagy barázdát.

Opciós lehetőségek:

A munkagép könnyen átállítható szállítási helyzetből mun
akahelyzetbe, nem szükséges
még a tagok megemelése sem.
A rugós szerkezetet kézzel,
egyszerű mozdulattal betoljuk,
elfordítjuk 180 fokkal, majd
visszaengedjük, és már lehet
is dolgozni az eszközzel vagy
szállítani azt.

» töltögetőkapa

A csigarendszer megbízhatóan és pontosan adagol.
Poros vagy darabos műtrágya sem okoz gondot a
kijuttatás során. Az összeállt nagyobb darabokat a
tartályban található szűrő nem engedi át.

a merevkapa-tartókhoz

» sorvédő

a rugóskapa-tartókhoz,
amely még 10-12 km/h
művelési sebességnél
is megvédi a növényt
a betakarástól

» műtrágyaszóró adapter
(470 vagy 830 literes),
csigás adagolórendszer,
talajkerekes hajtással

HELTI Giesinger kultivátorok
Megnevezés
HELTI Giesinger SMK-R-4
HELTI Giesinger SMK-M-4
HELTI Giesinger SMK-R-6-H2
HELTI Giesinger SMK-M-6-H2
HELTI Giesinger SMK-R-8-H2
HELTI Giesinger SMK-M-8-H2

Műveltsorok (db)
3
3
6
6
8
8

Alapfelszereltség
rugós kapával
merev kapával
rugós kapával
merev kapával
rugós kapával
merev kapával

Szükséges teljesítmény (LE/kW)
50/38
50/38
90/68
90/68
100/75
100/75

Szállítás
függesztett
függesztett
függesztett, hidraulikusan csukható
függesztett, hidraulikusan csukható
függesztett, hidraulikusan csukható
függesztett, hidraulikusan csukható

Heliodor 9
rövidtárcsa
A Heliodor rövidtárcsa-sorozatot a Lem
ken 2005-ben vezette be a piacra, s
az akkori 8-as szériát a közelmúltban
jelentősen megújították. A Rubin tárcsák
kisebb testvérét, az új Heliodor 9 sorozatot a korábbinál nagyobb tárcsalapokkal
szerelték fel, hogy bővítsék a felhasználhatóságát. A rövidtárcsák kiváló keverési
munkát végeznek nagy területteljesítmény mellett, minimális lóerőigénnyel
és magas munkasebességgel. Alkalmasak tarlóművelésre, a tarlómaradványok
bekeverésére könnyű és középkötött
talajokon, valamint magágykészítésre,
hagyományos és talajkímélő művelésben egyaránt. A német gyártó változatlanul hagyta a sikerrel bevált és
kiváló munkaminőséget lehetővé tevő
szögállásokat a tárcsafüggesztéseknél,
és megmaradtak a karbantartásmentes
axiális golyóscsapágyak is. A függesztett és félig függesztett összecsukható
modelleknél opcióként immár elérhető
a hidraulikus munkamélység-állítás is.

A Heliodor 8-as sorozatot még
465 mm átmérőjű tárcsalapokkal szerelték fel.
A tárcsalap 10,5°-os szöget zár be a talajhoz képest és 16,5°-os szöget a haladási
irányra. Ez biztosítja, hogy a talaj a teljes
munkaszélességben és a teljes munkamélységben megmunkálásra kerül.

Az új 9-es szériát már 510×5 mm-es,
különösen kopásálló, csipkés homorú
tárcsalapokkal kínálják, amelyek nemcsak
45 mm-rel nagyobbak a Heliodor 8-asénál,
de 2 cm-rel nőtt a munkamélységük is,
amely így eléri a 14 cm-t. A vázhoz egyedileg csatlakoznak két, egymáshoz képest
eltolt sorban.

110×110×8 mm-es négyszöggerendely

A csapágyak megbízhatóan csillapítják a
homorú tárcsák radiális és axiális erőhatásait, és teljesen zártak, így megakadályozzák a szennyeződések bejutását.
A tárcsák 125 mm-es osztása lehetővé
teszi a nagy teljesítmény mellett elért
intenzív talajművelést.
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A Heliodor 9 rövidtárcsa két sor független, laprugókra szerelt tárcsát használ.
A gyakran használt gumibakos rendszerrel szemben a laprugók egyenletes művelési mélységet, valamint
nagyobb fokú stabilitást biztosítanak
a tárcsáknak munka közben, illetve
automatikus túlterhelés elleni védelemként is működnek.

A magasságban állítható külső tárcsák megelőzik a bakhátak képződését.
A mélységhatárolásra és visszatömörítésre
számos henger választható a Lemken kínálatából. A mélységállítás egyszerűen, egy
csapnak a furatok közötti áthelyezésével történik. Az opcionális hidraulikus munkamélység-beállítás segítségével a munkamélység
menet közben is kényelmesen, könnyen és
gyorsan átállítható.

A Solitair pneumatikus vetőgéppel a félig
függesztett Heliodor nagy teljesítményű
és sokoldalú talajművelő–vetőgép kapcsolatot eredményez. Alkalmazható mind
mulcsvetésben, mind hagyományos talajművelés esetén.

Az opcionálisan választható, hidraulikusan állítható, rugóterhelésű, 150 mm széles simítólapok megbízhatóan egyengetik
el a talajt a szántást követően. Felszerelhetők a tárcsák elé vagy azok után.
A simítólapok szöge hidraulikusan állítható a traktor üléséből.

www.lemken.com

A Heliodor 9 sorozat 2,5 és 16 méter
közötti munkaszélességben rendelhető, így tehát minden gazdasági mérethez kiválasztható a megfelelő gép:
» Függesztett, merev vázas változat,
2,5 és 4 méter közötti munkaszélességgel,
amelyek összekapcsolhatók a Lemken
Solitair pneumatikus vetőgéppel.
» Függesztett vagy hidraulikusan csukható verzió, 4 és 7 méter munkaszélességgel. A szállítási szélesség kevesebb
mint 3 méter, így a közúti közlekedésben
sem okoz gondot.

» Félig függesztett, hidraulikusan csukható változat, 4 és 7 méter munkaszélességgel. A szállítási szélesség itt is kevesebb mint 3 méter. 6 méter munkaszélességig összekapcsolhatók a Lemken
Solitair pneumatikus vetőgéppel.
» Függesztett, hidraulikusan csukható
rövidtárcsa a Gigant 10 eszközhordozó
rendszeren, 8, 10 vagy 12 méter munkaszélességgel. A szállítási szélesség kevesebb mint 3 méter, a szállítási magasság
kevesebb mint 4 méter.
» Gigant 12 S rendszerhordozóként
16 méteres munkaszélességgel.

Lemken Hungária Kft.
Póczik Balázs
értékesítési vezető | Nyugat-Magyarország
tel.: +36 (30) 748-5380
e-mail: poczik@lemken.com
Szrnka Péter
értékesítési vezető | Kelet-Magyarország
tel.: +36 (30) 852-5787
e-mail: p.szrnka@lemken.com

Combi vetőgépek
A kívánt vetésmélység a csoroszlyanyomás (0–175 kg) állításával bármilyen
talajon, a talaj-előkészítéstől függetlenül
pontosan beállítható. A gép üres tömege
megfelelően nagy ahhoz, hogy biztosítsa
a kívánt csoroszlyanyomást direkt vetéshez, akár üres tartályok mellett is. A csoroszlyakerekek biztosítják a vetésmélységet, és megfelelő tömörítő hatást fejtenek
ki kötött talajokon is.

Magyarországon a Multiva munkagépek importőre és országos
forgalmazója 2013 szeptemberétől a gyártó százszázalékos tulajdonában álló Multiva Magyarország Kft.
Mező Sándor

értékesítési képviselő |
Közép- és Kelet-Magyarország
e-mail:
mezo.sandor@multiva.hu
telefon: +36 (30) 929-5293

Witzl Tamás

marketingmenedzser
értékesítési képviselő |
Nyugat-Magyarország
e-mail:
witzl.tamas@multiva.hu
telefon: +36 (30) 638-1079

A Multiva mezőgazdasági munkagépek gyártója, a finn Dometal Oy 2015
végén vásárolta fel hazai vetélytársa, a Vieskan Metalli Oy (VM) talajművelő- és vetőgép-üzletágát. Az
1979-ben alapított VM 1999-ben
elsőként honosította meg a direkt
vetőgépet az északi országban, így
jelentős tapasztalatokkal rendelkezik ezen a téren.
A VM egykori DS, illetve C modelljelzésű vetőgépeit Multiva Combi
néven forgalmazza hazánkban a
Multiva Magyarország Kft. A termékek a piac legmegbízhatóbb, sokoldalú és pontos vetési technológiáját
képviselik. A gépeket Finnországban,
első osztályú anyagok felhasználásával építik. Sikerük a fejlett csoroszlyatechnológián alapul, amely eredményes és problémamentes vetést
biztosít minden körülmények között.
A Multiva vetőgépek kombitech
nológiát alkalmaznak, amelynél a
vetőmag és a műtrágya egyetlen csoroszlyán keresztül jut a talajba. Ennek
köszönhetően a Multiva vetőgépeknél a csoroszlyaszám kisebb, mint a
hagyományos vetőgépeknél. A mag
és a műtrágya minden talajtípusnál
jól elkülönül egymástól, és a magas
csoroszlyanyomásnak köszönhetően pontosan a megfelelő mélységbe
kerülnek. A vonóerőigény és a hektáronkénti üzemanyag-felhasználás
kisebb, a vetőgép óránkénti hektárteljesítménye mégis nagyobb.
A tartós, önélező, dupla tárcsás csoroszlyák átmérője 410 mm, és akár
5–15 cm kitérésre is képesek. A tömörítőkerekek engedik szabadon lélegezni
a magágyat.

A Combi vetőgépek nagy (minimum
3500 liter űrtartalmú) tartálya magas
hektárteljesítményt tesz lehetővé. Akár
2 kg/ha teljesítményértékre is beállíthatjuk, így kiválóan alkalmas például
repce vetésére.

Műszaki adatok
Modell
300
Munkaszélesség
300
(cm)
Szállítási
300
szélesség (cm)
Tartályűrméret (l)
3500
Csoroszlyanyomás
50–175
(kg)
Csoroszlyák száma
20
(db)
Sortávolság (cm)
15
Munkasebesség
8–12
(km/h)
Vonóerőigény (LE)
90
Tömeg (kg)
4400

400
400
409

Széles rakodórámpa, biztonságos munkavégzés.

4800
50–175
26
15,4
8–12
120
5500

A Multiva Combi vetőgépek nagy
(15.0/55-17) abroncsai a fejlett csoroszlyatechnológiával és a kisebb
csoroszlyaszámmal csökkentik a ló
erőigényt, ezzel összefüggésben pe
dig a hektáronkénti üzemanyag-felhasználást. A nyitott felépítés és a
kisebb csoroszlyaszám hatékonyan
előzi meg a gép eltömődését.

A kalibrációs tálcákat a vetőgép hátsó
részén helyezték el, a kalibráció viszont
a gép oldalán található karok és skálák
segítségével végezhető el.

Multiva
VM 6000 DS Pneuma vetőgép

Műszaki adatok
VM 6000 DS
Modell
Pneuma
Munkaszélesség (cm)
600
Szállítási szélesség (cm)
300
Tartályűrméret (l)
8000
Csoroszlyanyomás (kg)
50–200
Csoroszlyák száma (db)
40
Sortávolság(cm)
15
Munkasebesség (km/h)
8–12
Vonóerőigény (LE)
200
Tömeg (kg)
9300

A robusztus elülső simítók megszüntetik a
talaj egyenetlenségeit, míg a széles gumikerekes tömörítőhenger ideálisan tömörödött magágyat hoz létre. A magtakaró
borona a vetőmagok optimális befedését
biztosítja.
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Compact-Solitair 9
vetőgép-kombináció
Minden gazda számára kiemelt szempontnak számít, hogy a gépe egy
menetben lehetőleg minél több munkafolyamatot hajtson végre, s ezáltal
időt, energiát és pénzt spóroljon meg
felhasználójának. A Lemken CompactSolitair 9 vetőgép-kombináció pontosan ilyen, hiszen egyszerre végzi el
a magágykészítést, a vetést és a tömörítést (esetleg a műtrágyaszórást),
ráadásul gyorsan és hatékonyan, nagy
munkasebesség mellett és tökéletes
precizitással.

Az 1097 mm átmérőjű gumikerekes
tömörítőhenger – a szállításban játszott
szerepe mellett – kitűnő visszatömörítést
végez, miközben jelentősen csökkenti a
vonóerőigényt. A kerekek eltolt elrendezése javítja az öntisztuló képességet.

Az opcióként megvásárolható trapéz
tömörítőhenger közvetlenül a vető
magárok előtt tömöríti a talajt, elősegítve a vetőmag csírázását. A trapéz
tömörítőhenger 12,5 és 16,7 cm sortávolsághoz is elérhető.

A Lemken Compact-Solitair termékválasztékában egyaránt megtalálható a merev
vázas kivitel 3 és 4 méteres munkaszélességben, valamint a csukható kombináció
6 méteres munkaszélességben.

A talajművelő szerszámok egyenletesen
bekeverik a tarlómaradványokat a talajba,
és eltömődés nélkül elsimítják a magágyat. A talajművelő tag lehet Heliodor
rövidtárcsa vagy Zirkon forgóborona.

Minden tárcsa egy laprugó
segítségével egyedileg van
a vázhoz rögzítve a tökéletes talajkövetés érdekében.
A laprugók automatikus túlterhelés elleni védelmet is
biztosítanak.

Az új, stabil és karbantartásmentes, mélységhatároló kerékkel ellátott OptiDisc
kettős tárcsás csoroszlyák vetőelemenként akár 70 kg csoroszlyanyomásra is
képesek.

A Compact-Solitair H a Heliodor rövidtárcsa művelőelemeivel van felszerelve. Ez két sorban elhelyezett, kopásálló,
465 mm átmérőjű és 5 mm vastag csipkés
és homorú tárcsalapokból áll. A magas
vetési sebességnél szükséges intenzív
talajmunka érdekében a Heliodor tárcsalapok két, egymáshoz képest eltolt sorban
vannak felszerelve, 125 mm osztástávolságot eredményezve.
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Pontos, igényes, de nem kényes

A műtrágya-kijuttató csoroszlyák a gumikerekes tömörítőhenger előtt vannak felszerelve. A kijuttatás két sor közé történik
kettős tárcsás csoroszlyák segítségével,
amelyek akár 150 kg csoroszlyanyomást
is ki tudnak fejteni.

A Solitronic vezérlőegység leglényegesebb funkciói a vetőtengely vezérlése, a
fordulást segítő program, a csoroszlyanyomások állítása és (opcióként) a szakaszok elzárása.

A csukható gépek 4500 literes magtartálya hosszú üzemidőt biztosít. A merev
vázas gépeknél 3500 liter űrtartalmú tartály áll rendelkezésre. A tartály térfogata
60 és 40 százalék között osztható meg a
vetőmag és a műtrágya számára.
A magtartály műanyag fedele könnyen
nyitható, és megbízhatóan védi a vetőmagot a nedvességtől. Ha a töltés rakodóval
vagy Big Bag zsákkal történik, a nyitott
fedél terelőként működik.

Németh Levente és Németh László Üllő környékén folytat mezőgazdasági
tevékenységet közel 300 hektárnyi földön. Rozst, árpát, búzát, kukoricát
és napraforgót termesztenek, állataik nincsenek, a gépparkjuk jól felszerelt.
„Ez volt az első Lemken-beszerzésünk – közölte Németh Levente. – De
csak azért, mert a márkát mindig is a prémiumkategóriába soroltuk, és
valamiért úgy gondoltuk, hogy számunkra megfizethetetlen. Amikor
viszont vetőgépvásárlásra került a sor, a forgalmazó Pap-Agro Kft.-vel
is felvettük a kapcsolatot, és olyan versenyképes árat tudtak mondani,
hogy szinte rögtön megállapodtunk velük.” A testvérpár számára az
volt az elsődleges szempont, hogy a beszerzendő gép minél kevesebb
menetszámmal tudja elvégezni a műtrágya- és vetőmag-kijuttatást.
Az is a prioritások között szerepelt, hogy a fülkéből lehessen szinte
mindent irányítani, márpedig a Lemken Compact-Solitair 9/400 HD
típusnál elektromos kapcsolással vagy hidraulikus előfeszítéssel mozgatható lényegében az összes egység (egyedül a csoroszlyamélységet kell
mechanikusan beállítani).
A munkaeszköz legfeltűnőbb része a 3500 literes osztott tartály,
amelynek 60-40, 40-60, illetve 50-50 százalékban változtatható a térfogataránya. „Rozsvetésnél nincs tápanyag-kijuttatás, ezért csak a magtartályt használjuk, ha viszont műtrágyát is szórunk, akkor fele-fele
arányban töltjük bele a vetőmagot, illetve műtrágyát. Az osztás nálunk
sohasem okozott problémát, a legnagyobb Big Bag zsák is kényelmesen
belefért” – magyarázta Németh Levente. A 2012-ben beszerzett, 4 méter
munkaszélességű eszközzel óránként 4 hektárnyi területet is bevetnek
10-11 km/h munkasebesség mellett.
A Compact-Solitair 9-es lelke a Solitronic vezérlőegység, a talajművelő
része pedig egy Heliodor rövidtárcsa, amely nem nagy (5-8 cm-es) mélységben dolgozik, de ez éppen elegendő arra, hogy a talajfelszínt kicsit
átforgassa, lazábbá tegye és eltüntesse az esetleges gyomokat. Mivel
minden műtrágyacsoroszlya két vetőcsoroszlya között helyezkedik el,
optimálisan juttatja le a tápanyagot a gyökérzónába. „A gumikerekes
tömörítőhenger szokatlanul nagyméretű, de a vásárlásnál döntő szempontnak számított, hogy a homokos talajokon is biztos legyen az átfordulás” – emelt ki Németh Levente egy további előnyös megoldást.
A székesfehérvári Aranybulla Mezőgazdasági Zrt. 2300 hektár szántóterületen elsősorban klasszikus növénytermesztést végez (búza, kukorica,
napraforgó), bár az utóbbi öt-hat évben borsóval, szójával és sörárpával
is foglalkoznak, és van lucernájuk is – tudtuk meg Szabó Gábor növénytermesztési ágazatvezetőtől. A Compact-Solitair 9/600 K H vetőgépkombinációt 2014 tavaszán vásárolták a StAnd-Agro Kft.-től. Mivel az új
eszköz a kialakításában nagyon hasonló a régi, 6 méteres Solitair 9-eshez,
a kezelő hamar megbarátkozott vele. 12 km/h-s munkasebesség mellett,
a három Big Baget is „benyelő” 4500 literes tartály révén akár 40-50 hektár
is bevethető vele egy műszaknap alatt.
A talajelmunkálást végző, külön csapágyazott csipkéstárcsa-sornak a
helyi középkötött talajok nem jelentenek nagy kihívást. A mélységhatároló és tömörítő gumikerekek is jól működnek, mert lerúgják az esetlegesen rájuk ragadt földet. A leghátulra szerelt borona pedig nemcsak
elegyengeti a felszínt, de kicsit borzasabbra is hagyja, ezáltal a cserepesedés sem jellemző, eső után sem tömörödik a talaj. A Compact-Solitair
9-es előnye a korábbinál nagyobb átmérőjű talajkerék, amely jeladóként
segíti a vetés műveletét. A gép minimális karbantartást, gyakorlatilag
csak napi zsírzást igényel, így aki ebbe ruház be, az tudhatja, hogy rendkívül igényes, de egyáltalán nem kényes eszközhöz jut általa.
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Kisrakodó vagy homlokrakodós kompakt traktor?

Verseny a majorban
Érdekes összehasonlítás olvasható a „Profi” magazin 2014. évi 2. számában, Tobias Benzing
tollából. Egyforma motorteljesítményű kis rakodógépeket vetett össze egy hasonló teljesítményű
kompakt traktorral. Valamennyi gépet ugyanabban a gazdaságban, azonos módszertan szerint,
egyidejűleg tesztelte, 2013-ban elért eredményeik ezért jól összegezhetőek és hitelt érdemlően
összehasonlíthatóak voltak.

A négy, itthon kevésbé ismert kisrakodó
mindegyikében 27 kW / 37 LE teljesítményű Yanmar-motor dolgozik. Ezek a következők: Bizon Junior J-37K, Quappen Q27,
Striegel 300 DY/A és Thaler 21 38/K. A
Kubota L4100H kompakt traktor motorja
29 kW / 40 LE teljesítményű. A rakodógépek egymáshoz közeli adatait átlagolták
és ezeket vetették össze a kompakt traktor mért jellemzőivel.

■■ Eltérő felépítés
A rakodógépek ízelt törzsűek. Az első
„kocsin” van a gém lengőkarja, a hátsón
foglal helyet a vezető, és itt van a motor is.
Az összkerék-hajtású gépek kerekei azonos nagyságúak. Méreteik visszafogottak,
hiszen alacsony és keskeny folyosójú istállókban is otthonosan kell mozogniuk.
A Kubota kompakt traktora ezzel szemben igazi többcélú erőgép. Motorja elöl
van, elöl kisebb – de nem kicsi! –, hátul
nagyobb gumiabroncsokon jár. Az első
tengely segédhajtása külön kapcsolható.
A hátsó függesztőmű jellemzően I. kategóriájú, a TLT fordulatszáma pedig 540
min–1. A kompakt traktor egy „normál”
homlokrakodóval dolgozik.
Ideális elvárásaink szerint kompakt,
teljesítőképes, fordulékony és sokoldalú
legyen az a rakodógép, amely a gazdasági udvar sokszínű feladatait ellátja.
Mi jobb erre a feladatra: a célirányosan
kialakított rakodó vagy inkább egy hátsó
teheremelő hidraulikával és TLT-vel is ellátott, kompromisszumot jelentő kompakt
traktor?

■■ Erőversenyben
Az ízelt törzsű rakodógép sokkal fordu
lékonyabb, mint egy kompakt traktor, és
emelőkarjaira is jobb a rálátás. Keskeny

A rakodógépeket képviselő Quappen Q27

1. táblázat: Műszaki adatok és árak összehasonlítása

motor
motorteljesítmény
hosszúság/szélesség/magasság
fordulókör
tengelytáv
nyomtáv
tömeg
has alatti szabad magasság
max. emelési magasság
ürítési magasság/szélesség
… billentési szögnél
be- és kibillentési szög
olajszivattyú szállítása
gázolaj-felhasználás
ár¹
¹gyártóművi adat

négy kisrakodó átlaga
(profi 12/2013; 01/2014)
Yanmar 3TNV88FXU
háromhengeres
27 kW / 337 LE
3,28/1,31/2,31m
4,59 m
1,49 m
0,95 m
2062 kg
26 cm
2,99 m
2,16 m/39 cm
45,75°
39 / 46°
53 l/min
2,85 l/h
30 204 €

²különleges ajánlat nagyobb darabszámnál

Kubota L4100H
LA 703 homlokrakodóval
Kubota V2203
négyhengeres
29 kW / 40 LE
3,90/1,65/2,38 m
6,80 m
1,85 m
1,25 elöl / 1,32 m hátul
1960 kg
37 cm
2,60 m
2,12 m/54 cm
33,5°
24 / 33,5°
30,5 l/min
3,4 l/h
18 880 €² 28 021 €
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2. táblázat: Vonóerő/tolóerő százalékos
összehasonlítása
munkasebesség
<5 km/h
5–9 km/h
<23 km/h

Kubota
3000 daN
100%
100%

kisrakodók körbefutó kerete által nyújtott
biztonságot. A jobb és bal oldalról történő felszállás nehézkes.
Mindent egybevetve: A kompakt traktor sokoldalú alkalmazhatóságával tűnik
ki. Nagyméretű gumiabroncsaival, hátsó
hárompontos emelőszerkezetével, valamint TLT-hajtásával kinti mezőgazdasági
munkában is jól hasznosítható.
A majorsági kisrakodó ugyan drága, de
gémjének emelőereje, emelési magassága, a gép fordulékonysága és méretei a
kompakt traktorral szemben lényegesen
kedvezőbbek. Egy nagyobb gazdasági
udvarban erre – vagy éppen a képen látható almozó adapterre? – van szükség.

Az összehasonlítás alapjául szolgáló Kubota kompakt traktor
átjárókban, folyosókon is biztonságosan
közlekedik. Nagy hidraulikus teljesítménye kényelmes, finom érzékkel működtethető, automotív üzemmódra is képessé
teszi. Emelőszerkezete hidraulikusan reteszelhető. Igaz ugyan, hogy a motor általában nehezen hozzáférhető. Stabilitása
gyengébb és kevésbé kényelmesen kezelhető, mint egy traktor. Ráadásul drága is.
A kompakt traktort I. kategóriájú hátsó
emelőszerkezettel és 540 min–1 fordulatszámú TLT-vel is ellátták. Hátul 3 darab
hidraulikacsatlakozója van. Széles nyom-

rakodók
–
120%
123%

távolsága, nagyméretű gumiabroncsai
komoly has alatti szabad magasságot
eredményeznek. Vonó- és tolóereje 5
km/h alatt nagyobb, mint a rakodó célgépeké. Azonban: LA 703 típusú homlokrakodójának emelőereje nem éri el a
rakodókét, és párhuzamos megvezetésű
lengőkarokkal rendelkező homlokrakodókkal csak a legritkább esetben lehet
felszerelni. Borulásvédelme nem éri el a

(A Quappen és a Kubota cégek képanyagaiból összeállította a Szerkesztőség)

3. táblázat: Emelő- és feltépőerők százalékos összehasonlítása
erők
emelőerő
(teher kp)

rakodók
talajszint
1 m magasan
2 m magasan

feltépőerő (daN)

144%
133%
169%
111%

100%
100%
100%
100%

Quappen Q27 almozó adapterrel

Válassz te is agrárszakmát!
Tájékozódj a 2017-ben induló agrárés gépészszakma képzéseiről
az

portálon!

Az információk folyamatos frissítésre kerülnek.
Olvasd rendszeresen „Sulihíradó” rovatunkat!
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Gumiabroncsok nyomásszabályozása?

Megfontolandó!
A már felszerelt gumiabroncsok belső légnyomását szabályzó berendezésekkel optimalizálható
az abroncsok viselkedése, igénybevétele terepen és közúton egyaránt. A talaj kímélésén és
a gázolaj-takarékosságon túl a berendezés mellett szól az is, hogy alkalmazásával a drága
gumiabroncsok kopása is mérsékeltebb.

A gyakorló gazda számára ismerős tény,
hogy az alkalmazáshoz igazított belső
légnyomással a traktor vonóerő-kifejtési képessége növekszik, a talajszerkezet
kevésbé roncsolódik, és még gázolaj is
megtakarítható. Ennek ellenére a gumiabroncsok légnyomását szabályzó berendezések, amelyek a közúti és a szántóföldi
igénybevétel közötti különbséget hivatottak kiegyenlíteni, távolról sem magától
értetődőek.

■■ Németországban elterjedt
A CLAAS járvaszecskázójánál a gumiabroncs belső légnyomása automatikusan
szántóföldire változott akkor, amikor a
kifúvó torony szállítási helyzetéből kimozdult. Ugyanígy visszafelé is: szállítási helyzetben közúti keménységűre fújta fel a
gumiabroncsokat. Az adapterek esetleges cseréjénél a kívánt új keréknyomást
manuálisan kellett beállítani.
A gyakran áttelepülő gépek – példá
ul a bérvállalkozók nagyteljesítményű
gépei – esetében azonban Németországban a guminyomás-szabályzó berendezések ma már eléggé elterjedtek. A gazda
ugyanis méltányolja, ha például a hígtrá

Vezetékezés FENDT traktoron

A CLAAS már 2002-ben használta a hajtott tengely furatán keresztül indított egyvezetékes szabályzórendszert

gya-kijuttató tartálykocsi kedvezőtlen
körülmények között is kíméli tábláinak
talaját és nem okoz felesleges roncsolást.
Másrészről ismert tény, hogy a közutat is
igénybe vevő gépek mobilitása guminyomás-szabályzó berendezésekkel rendkívüli mértékben javul.
A gond az, hogy a gumiabroncsok térfogata gyorsan nő. Tíz évvel ezelőtt a
hígtrágya-tartálykocsik gumiabroncsai
nak átlagos térfogata 500 liter körül
volt. Manapság már nem ritka a 750/60
R 30.5 gumiabroncs, amelyben 1000
liternél is több sűrített levegő van. Ha
ilyen gumiabroncsozással látnak el egy
három (tridem) tengelyes hígtrágya-kijuttató tartálykocsit, akkor 15 000 literről
18 000 literre vagy vissza kell szabályozni
a gumiabroncsok belső levegőjét. Eddig

ez úgy történt, hogy a nyomás leeresztésekor ugyanaz a szabályzó kör működött,
mint feltöltéskor. Ilyenkor a levegő egy
mérőszakaszon ment keresztül, hiszen
ellenőrizetlenül nem szabad kiengedni.
Végül is központilag fúvatták le. Ez a
korábbi csekély abroncstérfogatok mellett teljesen elfogadható is volt. A mai
nagy légtérfogatok mellett azonban a
levegő leengedése sokkal tovább tart.
Három-öt percet is kell várni arra, hogy a
kívánt légnyomás beálljon.

■■ Saját szelepeken át
Az Agritechnica 2013 kiállításon azonban
a PTG cég „RDS Speed” fantázianévvel
olyan leeresztő rendszert mutatott be,
amellyel egy 650/65 R 30 méretű gumiabroncsokkal szerelt jármű valamennyi
gumiabroncsa egyetlen perc alatt a kívánt
alacsonyabb nyomásra hozható.
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A levegő leengedése itt nem központilag történik, hanem minden egyes keréknél külön-külön, saját szelepeken át. Ez
a rendszer 2014 tavaszától már elérhető,
elsőként vontatott munkagépeknél, majd
traktoroknál is.
A gumiabroncsok nyomásszabályzóinál
figyelembe kell venni a közúti közlekedés
szabályait is. E tekintetben a kétvezetékes nyomásszabályzók ajánlhatók. Ha
egy nem zárt, egyvezetékes rendszernél
vezetéktörés következik be, akkor a hozzátartozó gumiabroncs nagyon gyorsan
leenged. Ezért követeli meg a német TÜV
azt, hogy az egyvezetékes szabályzóval
ellátott járműnél a közút igénybevétele
előtt csappal zárják le a rendszert és azt
kapcsolják is ki. A kerekek felett átvezetett
vezetékeknek nyomásmenteseknek kell
lenniük. Ez azonban a túlhajszolt munkavégzési körülmények között a gyakorlatban nehezen oldható meg. Ez az oka
annak, hogy azok a traktorgyártók, akik
már gyári alapfelszerelésként kínálnak
gumiabroncs-nyomásszabályzót, valamennyien a kétvezetékes rendszer mellett döntöttek.
Ezen túlmenően vegyük figyelembe
azt is, hogy azok a levegővezető csövek és
tömlők, amelyek kengyeleken keresztül,
kívülről vezetnek le a kerekekig, a traktor
szélességét növelik. A nagytraktorok széles gumiabroncsaikkal éppen csak beleférnek a még megengedett 3 méteres
közúti űrszelvénybe, és ezt a méretet a
sárvédőkön túlnyúló vezetékekkel már
meghaladnák.

Hígtrágya-tartálykocsiknál az egyvezetékes rendszer a legelterjedtebb
szatöltődjön. A jármű mindkét oldalán
ugyanakkora marad a gumiabroncsok
belső légnyomása.
Aki már felszerelte járművét guminyomás-szabályzóval, és ennek előnyeit a
gyakorlatban is élvezte, ezentúl mindig
és minden traktorral a körülményekhez
igazodó légnyomással fog dolgozni.
Egyes traktorokon már 60-as alacsony
nyomású gumiabroncsokat használnak,

■■ Közutakon is
Gyakorlatias megoldásként a kerék melletti vezetéket gyorscsatlakozókkal kötik
be. A vezetékek a traktor jobb és bal oldalán teleszkópos csöveken keresztül jutnak
el a kerékagyhoz. Közúti közlekedésnél
ezek a csatlakozók lehúzhatók a kerekek
középpontjában levő forgófejekről, a cső
visszatolható és a csatlakozók a sárvédőn
levő vakdugókba helyezhetők.
A PTG-cég guminyomás-szabályzó
berendezéseinél minden tengelynek
saját szabályzóköre van. Ezeket a sza
bályzóköröket proporcionális szelep
köti össze egymással. Így biztosítható az,
hogy mindegyik gumiabroncsból azonos
mennyiségű levegő távozzon, majd vis�-

Egyperces „RDS Speed” gyorsleeresztő
rendszer – a feltöltés már hosszabb ide
ig tart

amelyeknél már csekély belső nyomásnál
is nagy a talajra felfekvő felület.
A guminyomást szabályzó berendezés
ezeknél már nem olyan hatékony, mint a
standard gumiabroncsoknál, hiszen egy
ilyen gumiabroncsnak a felfekvő felülete
a belső nyomás leengedésével tovább
szinte alig növelhető.
Egészen más a helyzet a szokásos
gumiabroncsoknál. Ezeknek közúti közlekedéskor, nagyobb nyomásnál jobban
kiáll a bordázatuk. Ha az ilyen gumiabroncsok belső nyomását a szántóföldön
például 0,6 bar értékre csökkentjük, akkor
a bordázat végig fogásra áll és az alacsony
nyomású gumiabroncsokkal szemben is
sokkal jobban kapaszkodik.
Szögezzük le: a gumiabroncsok a körülményekhez igazított belső nyomással
szántóföldön nagyobb vonóerőt fejtenek
ki, jobban kímélik a talajt és még gázolaj is megtakarítható. Ráadásul esős időben, nedves körülmények között sokkal
tovább lehet dolgozni. Ezért ajánlható az,
hogy minden gazdaságban, ahol a gépek
sokat vannak úton a táblák és a közutak
között, fontolják meg: nem lenne-e ésszerű traktoraik, betakarító gépeik és vontatott járműveik gumiabroncsait belső nyomásszabályzó rendszerrel ellátni.
Német gyártók:
PTG Reifendruckregelsysteme GmbH
Internet: ptg.info
Steuerungstechnik StG
Internet: steuerungstechnik.stg.de

FENDT traktor nyomásszabályzójának csat
lakozója

(Gerd Theissen, a profi Spezial 2014.
februári cikkének és a PTG, illetve StG
cégek anyagainak felhasználásával összeállította a Szerkesztőség)
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Sima gördülés, erős kapaszkodás
Referenciariport az Alliance gumiabroncsokról
Az Alliance sok évtizedes tapasztalattal rendelkezik a mezőgazdasági, építőipari, erdészeti és
földmunkagép-abroncsok gyártása–fejlesztése területén, s a márka Magyarországon is hamar
kedveltté vált. Az AgrárUnió annak járt utána, hogy a hazai gazdálkodók a kétségkívül kedvező
ár–érték arány figyelembevételén kívül mi alapján döntenek az Alliance abroncsok mellett.
■■Oldalmozgás nélkül
Kamuti gazdálkodók 2000-ben hozták
létre a régi tsz-ből a Bereczki és Társai
Kft.-t, de aki őket keresi, az ne forduljon
be a bő 1000 lelkes faluba, hanem menjen tovább a csárdájáról híres Kondoros
felé. Az út majdnem olyan rossz itt, mint
pár kilométerrel odébb, Mezőberény és
Bélmegyer között, ezért hármasba vis�szakapcsolva azon tűnődöm, hogy errefelé bizonyára bölcsen teszi, aki jobb fajta,
strapabíró gumit választ a járművére.
Az aszfaltot nem az idei tél ette meg,
de a földek feketék, zsírosak, gazdagok.
„Jóindulatú talajok – fogalmaz Lipcsei
Gábor műszaki vezető, akivel szinte egyszerre érkezünk a telephelyre. – Kötött
és középkötött földek, kissé kemények ugyan, de sokkal jobbak, mint a
dévaványai, bélmegyeri részen.”
A felszámolásból kivásárlással létrejött
kft. mezőgazdasági szolgáltatásokkal és a
társtulajdonosok földjeinek művelésével
foglalkozik. 1000 hektárnyi területet gondoznak, bár mindössze 10 fizikai dolgozó
és 2 vezető beosztású személy alkotja a
céget. Társtulajdonos Lipcsei Gábor is, akitől megtudom, hogy elsősorban búzát és
kukoricát termesztenek, s mellette némi
zöldségnövényt, zöldbabot. Állattenyésztéssel nem foglalkoznak, a tél végét tehát
javítással töltik a dolgozók, készítik a gépeket a tavaszi munkákra, ezért szól a zene
a műhely vasajtaján át. Az udvar közepén
állva szinte egyszerre felmérhetjük az egész
gépparkot. A kft. büszkeségei a 200 LE-s IH
erőgépek, de van egy Rába Steigerük és
egy tucat MTZ-jük is, valamint 4 öregecske Claas Dominator kombájnjuk, amelyek
ott sorakoznak katonás rendben a műhely
oldalánál. A közel 20 jármű legalább 80
kereket jelent, itt tehát mindig nagy keletje lehet a jó minőségű gumiknak.
„Először két éve vásároltunk Alliance
abroncsot, mégpedig a Taurusok kiváltására – magyarázza Lipcsi Gábor. – Egy
MTZ-n próbáltuk ki, direkt nagy terhelésű

Lipcsei Gábor (45)
műszaki vezető
munkahely: Bereczki és Társai Kft.,
Kamut
család: nős, két kislány édesapja
érdeklődés: horgászat és a mezőgazdaság
telefon: 06/30-299-7925
gépre vettük, amely 20 mázsás vetőgépet hordoz, és a gumi kiválóan vizsgázott. Megfelelő a kapaszkodóképessége,
a teherbírása is jó, semmilyen probléma
nem adódott vele. Most 12 abroncsunk
van, változó méretűek, mindet a mezőberényi Madarász Kft.-től vásároltuk. Éppen
akkoriban vezették be az Alliance-okat,
amikor a régiek kiváltására kerestünk új

38-as abroncsokat. Meggyőző volt az árérték arány is, de engem főleg a robusztussága, a mintázata, a kialakítása, a külleme fogott meg.”
A műhellyel szemben álló traktor elejére két 480/70R30-as Alliance került fel.
Még csak négy hónaposak, de már 600
üzemórát mentek szántásban az őszi szezonban. Jó a nyomástartásuk, sárkivetésük, öntisztulásuk, a vonóerő-átvitellel
sincs gond. Sehol egy repedés, törés, még
csak nem is igazán koszos.
„Télen a műhelyben tartjuk, de nem
bakoljuk fel, mert nincs rá szükség, nem
enged – mondja a műszaki vezető. – Legközelebb majd a nyári gabonaszállításban
dolgozik, a munkaidő 80%-át terepen
tölti, 20%-át vonulással. A nyomást nem
szoktuk változtatni benne, állandóan 2
baron tartjuk. Az MTZ-knél viszont közúton 1,8-ig leeresztjük, ha pedig munkagép van rajta, 2,5 barig felnyomjuk.”
A műhelyben két MTZ karbantartásán szorgoskodnak, a leszerelt kerekeket
így alaposabban szemügyre vehetjük. A
400/75R38-as Alliance-ok másfél és kétévesek, de azon kívül, hogy kicsit fakóbb
a színük, semmiféle viseltesség nem ész-

lelhető rajtuk. „Úgy számolom, hogy legalább 6 évig használhatjuk őket – közli
Lipcsei Gábor. – Ha pedig cserélnünk kell,
valószínűleg maradunk az Alliance-nál. Ez
itt vadonatúj – mutat egy »szőrös« gumira –, 420/85R38-as, Farm Pro II-es változat.
Kevesebb a körme, keskenyebb a felülete,
nagyobb a körömosztása, így alighanem
jobb az öntisztulása is. Az íveléséből adódóan pedig zajtalanabb lesz a közúton.
Ez nagyobb nyomáson sem ráz, és nem
nyúlik, nem hullámzik az úton, hanem
oldalmozgás nélkül gördül.”
Komplett Alliance-garnitúrája egyelőre nincs a cégnek, de ha így haladnak
tovább, nemsokára az is összejön majd.
Egyébként a márka más abroncsokkal is
jól megvan, remekül párosítható, csak a
méretpontosságra kell ügyelni. Meg persze a gondos karbantartásra és a megfelelő üzemi környezet biztosítására.

■■A gépre optimalizálva
A rendszerváltás előtt az agrártermelés
jelentős része a kombinátoknak nevezett
nagyüzemekben folyt. Ezek aztán eltűntek
a semmibe vagy átalakultak. A komáromit például 2005-ben privatizálták, három
évvel később pedig átvette jelenlegi tulajdonosa, s a bejáratnál lévő óriási táblán
immár a Komáromi Mezőgazdasági Zrt.
név szerepel. A bábolnai szélturbinák
árnyékában alig fordulunk le a sztrádáról,
balra máris megpillantjuk a vállalat telephelyét, átellenben pedig néhány roskatag,
valamikor szebb időket látott épületet.
„A régi sertéstelep – magyarázza vendéglátónk, Csatári László műszaki igazgató. – 2005-ben zárt be, pedig korábban
évi 30 000 hízót bocsátott ki. Csak a vázszerkezetek állnak, elvinni már rég nincs
mit. Nemrég ÁTK IV.-ben nyertünk egy
pályázatot, 2,4 milliárd forintos beruházással szerettünk volna létrehozni egy
1400 egyedes marhatelepet, de aztán
kénytelenek voltunk visszalépni. A területeink 97%-a állami tulajdon, így az új
földtörvény miatt nem volt mit tenni.”
A régi kombinát nemcsak saját vágóhíddal, de szőlészettel és borászattal is
rendelkezett, valamint 10 000 hektár földdel, amelynek mára alig a fele maradt
meg. A 4200 hektáron kukoricát, búzát,
napraforgót és repcét termesztenek, de
a tavalyi esztendőtől már nagyobb szerepet kap a hibrid és a csemege kukorica
is, valamint bizonyos zöldségkultúrák. Két
szarvasmarhatelepük egyikén termelő

egyedeket, a másikon növendékeket tar- szívvel mertem ajánlani ezeket a gumitanak. Ma 130-an dolgoznak a zrt.-nél, kat – mondja az Inter-Magiszter Kft. tulajzömük az állattenyésztésben.
donos-ügyvezetője. – Amikor konkurens
A beszélgetés a négy fal között zajlik, de
terméket összehasonlítottak az Alliance
bármennyire kényelmesek is az igazgatói
MPT 580-assal, egy átlátszó lapra állítva,
iroda székei, hamarosan kikívánkozunk a
jól látszott, mennyivel nagyobb az utóbszabad levegőre. „Háromféle traktorunk
bi kiterülése, talpas lenyomata, vagyis a
van – kezd bele Csatári László a géppark
tapadása. Ráadásul az üzemóraszámok is
ismertetésébe. – John Deere-ből a leg- nagyon kedvezőek.”
több, de nemrég vettünk tíz darab 92–93
A komáromi cég műhelyében van
lóerős Landinit az MTZ-k kiváltására, és áll
miből válogatni. Általában másfél-kétitt két New Holland is, de van egy Manitou
éves gumik sorakoznak, a viseltesség,
735-ösünk és két JCB rakodónk is.”
kopottság legkisebb jelei nélkül. Az egyik
Ekkor már a hosszú szerelőcsarnokban
traktoron elöl van egy kisebb, 340/85R24sétálunk, ahol a nyári műszaki vizsgára
es abroncs, a másikon hátul egy termekészítik fel a gépeket. Akkor a munka
tesebb 620/70R42-es. „Akkor kell cserélni,
mellett nem lesz idő az átvizsgálásra és
ha 10%-ra csökken a borda magassága”
szerelésre, most jut rá. Immár velünk tart – hívja fel a figyelmet Horváth Roland, aki
Horváth Roland is, akinek az Alliance
szerint úgy tűnik, soha nem jön el ez az
abroncsokat köszönheti a mezőgazdasá- idő.
gi vállalat. „A tartóssági jellemzők és az
„Valamikor azért ezek is elkopnak – teszi
ár mellett a gyártó megbízhatósága is
hozzá Csatári László –, főleg az aszfalt és
fontos szerepet játszott abban, hogy jó
a beton eszi a kerekeket. De a gépkezelők érzik, amikor már nem tudnak velük
rendesen dolgozni. Meg aztán a modern
traktorokban a csúszásjelző is folyamatosan jelzi, ha túl nagy a szlipje a gépnek.”
A műhely előtt álló John Deere-en egy
komplett Farm Pro II-es szett található,
ezért meg is kérdezem vezetőjét a tapasztalatairól. „Nekem az Alliance tökéletesen
megfelel – mondja Vörös Róbert. – Kopásállóbb, mint a régi Kleber, pedig sokat
műtrágyázok vele. Jobban felveszi a rezgéseket, nem ráz, és ha jobban odalép az
ember, azonnal eldobálja a sarat.”
„Amikor gumit választunk, mindig
azt tartsuk szem előtt, hogy mekkora a
Csatári László (53)
gépünk, és mire használjuk – tanácsolja
műszaki igazgató
Horváth Roland. – Létezne például ebben
munkahely: Komáromi Mezőgazdaa méretben is Farm Pro – mutat a melletsági Zrt., Komárom
tünk álló 7730-as John Deere-re –, de a
család: nős, egy felnőtt korú fiú és
nagyobb erőgépekre inkább az Agristart
lány édesapja
ajánljuk. Minden szegmensben tudunk
érdeklődés: motorozás
megfelelő abroncsot kínálni, az adott
telefon: 06/20-669-6757
gépre optimalizálva.”
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Alacsony nyomású – IF/VF – gumiabroncsok

Jobban bírják a strapát
Az utóbbi időben teret nyertek a talajt minimális mértékben tömörítő, alacsony belső
légnyomású mezőgazdasági gumiabroncsok. Az innovatív technológiával gyártott
abroncsok – sebességtől függetlenül – nagyon erősen terhelhetők. A rugalmas oldalfalú
karkasz és a speciális kialakítású perem által tartott nagy futófelület megbízható
vonóerő-átvitelt garantál.

Ezzel nemcsak idő és üzemanyag takarítható meg, hanem a
termőtalaj megkímélt szerkezetének köszönhetően magasabb
lesz a hozam is. A letaposott, tömörödött talajban ugyanis ságú permetezőgépekhez és a vetőgépeket üzemeltető nagycsökken a pórustávolság, és kevesebb levegő, víz tud bejutni. traktorokhoz készült. Nagy felfekvőfelülete kihasználja, de nem
A növények fejlődését ilyenkor leginkább a talaj gyenge átszellő- tömöríti a sorközt.
zése akadályozza.
A legnagyobb betakarítógépekhez készült a CerexBib IF
Az alacsony nyomáson is jól terhelhető gumiabroncsokat a 1000/55R32 CFO 188A8, amelyet a kiközelítő-átrakodó kocsikon
méretjel előtti két betű teszi felismerhetővé. Az IF (Improved is használnak.
Flexion) azt jelzi, hogy azonos terhelhetőség mellett 20%-kal
alacsonyabb belső légnyomás is elegendő, vagy azonos nyomás
mellett a gumiabroncs akár 20%-kal jobban igénybe vehető.
A VF (Very High Flexion) jelű abroncsok ennek az előnynek a
kétszeresét kínálják: 40%-kal kisebb belső nyomás mellett is
ugyanúgy terhelhetők, illetve az azonos szinten tartott nyomásnál 40%-kal nagyobb terhet hordozhatnak. Vegyük sorra az IF/
VF-újdonságokat az ötletgazda, a legnagyobb gumiabroncsgyártó és az ezen a területen vezető forgalmazók kínálatából!

■■ Michelin – Ultraflex
A világ legnagyobb mezőgazdasági gumiabroncsának gyártója, a Michelin már több mint tíz éve felismerte, hogy az egyre CerexBib IF abroncsok kiközelítő-átrakodó kocsin
nagyobb, nehezebb gépek komoly talajtaposási károkat okoznak,
és a piacon elsőként jelent meg alacsony nyomású, flotációs
Az év érdekessége a búzakalász alakú futónyomatot képező
gumiabroncsokkal.
kísérleti abroncs. A LifeBib VF 710/70 R42 abroncs ötletes mintáŐk kínálják a jelenleg a piacon elérhető legnagyobb méretű zata teljesen megfelel a gumiabroncs-tervezés alapszabályainak:
gumiabroncsot AxioBib IF 900/65 R46 típusjelzéssel, amelyet középső része nagyméretű, merev gumiblokkokból áll („kalászora 400 LE feletti, szupernehéz traktorok hátsó hajtott kerekeire só”), és erre csatlakoznak az oldalirányú bordák („kalászkák”).
fejlesztettek ki. Szélessége 900 mm, karkaszmagassága 585 mm,
átmérője 2,32 m, és 46 collos felnire szerelhető fel. Széles nyomástartományban használhatók az AxioBib család IF 710/75 R42
és IF 900/60 R42 abroncstípusai. Nagy – 65 km/h – sebességre
képes a jól terhelhető, IF 900/ 50 R42 hátsó kerekeken használható típus. Jó hatásfokkal viszi át a teljesítményt a mellső hajtott
kerekekre szerelhető, hosszú élettartamú IF 650/6 R34. Idén új
méretekkel bővült az IF-minőségű gumiabroncsok eddig is gazdag választéka. A 220 LE feletti, nagy teljesítményű traktorokhoz
megjelent az AxioBib IF 750/75R46.
A permetezőgépekre ajánlott keskeny gumiabroncsok sorában a SprayBib VF 480/80R46 177D a VF-vonulat legfrissebb
tagja. A gumiabroncs nemcsak az állományban dolgozó önjáró permetezőgépeknél használható előnyösen, hanem a kelés
előtti kezeléseknél is jó szolgálatot tesz. A 65 km/h sebességig
használható gumiabroncs akár 7300 kiloponddal is terhelhető.
A SprayBib VF 380/90R54 176D a nagy has alatti szabad magas- A kalászmintázatot a természet ihlette
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■■ Bridgestone – „VT-Tractor”
A világ legnagyobb gumiabroncsgyártója, a japán Bridgestone
spanyol leányvállalata olyan radiál szerkezetű abroncscsaládot
fejlesztett ki, amely rugalmas oldalfal-kialakításának, innovatív
spirális bordáinak köszönhetően jobb kapaszkodóképességet
biztosít a munkagépek számára, így kisebb üzemanyag-fogyasztás mellett is nagyobb vonóerőt fejthet ki. A „VT-Tractor” prémiumkategóriás, 28 és 42 coll közötti gumiabroncscsalád jellemző
méretei: IF 600/70 R30 és IF 710/70 R42 (1,2 és 1,0 bar nyomáson),
valamint VF 600/70 R30 és VF 710/70 R42 (1,0 és 0,8 bar nyomáson).
A DLG mérései szerint a VT-Tractor abroncsokkal tízórás műszakonként – 50 hektáronként – 36 liter gázolaj takarítható meg. Egy
átlagos, 100 hektár üzemméretű magyar gazdaságban a terület
évenkénti 6-8 alkalommal történő megműveléséhez évente 420560 literrel kevesebb gázolaj is elég, ami 140 000-190 000 forint
eredménytöbbletet jelenthet.
A VT-Tractor gumik terhelési kapacitása ráadásul független a
traktor sebességétől, így nem szükséges az abroncsnyomáson
változtatni, akár szántóföldön dolgozik, akár az országúton hajt
a gazda. A szabványos abroncsokkal összehasonlítva ilyen gumiabroncsokat 50 km/h sebességgel 40%-kal nagyobb terhet lehet
szállítani, ami a gazdák számára – mivel kevesebb fordulót kell
megtenniük az országúton – időt és pénzt takarít meg.

■■Alliance – AGRIFLEX

AGRIFLEX+ jelzéssel. Traktorokhoz, arató-cséplő gépekhez és
járvaszecskázókhoz készült a szintén új Alliance 376 MULTISTAR
IF.
A szállítójárművekhez javasolt egyik újdonság az AGRIFLEX
363. Ez az IF-gumiabroncs kiválóan tapad puha felületeken is,
mivel futófelületén a szokásosnál nagyobb a bordák aránya.
Az acél diagonál gumiabroncs talajjal vagy az útpályával érintkező
nagyobb felülete kevésbé
tömöríti a talajt, és a szilárd
burkolatú úton is alacsony
gördülési ellenállásának
köszönhetően csökken
az üzemanyagköltség.
Futófelülete kopásálló
és a szúró-vágó igénybevételt is jól bírja.
A 380 VF típusú flotációs radiál gumiabron
csok a korábbi, hasonló kivitelekhez képest
ugyanolyan belső légnyomás mellett 40%-kal
jobban terhelhetők, illetve 30%-kal alacsonyabb
belső légnyomásnál a
korábbival azonos terhet
hordozhatnak. A szokásos
radiál abroncsokkal szemAlliance 380 VF 650/55R26.5
ben 25%-kal nagyobb
flotációs radiálabroncs
felfekvőfelületű, talajkímélő abroncsok a mezőgazdasági szállítójárműveken, hígtrágya-kijuttató kocsikon érvényesülnek igazán.

A Magyarországon a Bohnenkamp s.r.o. által képviselt Alliance
Tire Group (ATG) a mezőgazdasági gumiabroncsok specialistája. A nagy belső légtérfogatú gumiabroncsaik közül most az
AGRIFLEX típussorozatot emelnénk ki.
Az AGRIFLEX 372 IF a felső kategóriás, 220 LE motorteljesítmény feletti traktoroknál és a betakarítógépeknél használható.
Nagy vonóerővel párosult, elsőrangú talajkímélő tulajdonságá- ■■Trelleborg – TM1060
nak köszönhetően csökken az erőgép üzemanyag-fogyasztása. Menettulajdonságai nagy sebesség mellett is kiválóak. Hat Az új TM1060 az 1975-ben a világon elsőként bevezetett alakülönböző méret áll rendelkezésre, mostantól a 710/70 R 42 és csony, /60 „peres” abroncsok méltó utódja. A sorozat legnagyobb
mérete, a VF 710/60R42 akár 40%-kal nagyobb teherbírású,
600/70 R 30 nagyságok is.
Az AGRIFLEX 354 IF egy olyan szántóföldi abroncs, amelyet mint prémiumkategóriás versenytársai. A piacon létező más
traktorokhoz, valamint önjáró vagy vontatott szántóföldi perme- megoldásokkal ellentétben a TM1060 abroncs a 300 LE fölötti
tezőkhöz terveztek. Az öt lehetséges méret közül a leggyakrab- traktorok szerelésére keskenyebb felnin is tökéletesen alkalmas.
ban használt a 380/90 R 46, IF és VF kivitelben. Erősebb és széle- A ProgressiveTractionTM mintázat innovatív dupla élű bordáival
növeli a tapadást és vonóerőt, jelentősen csökkentve a vibrációt
is. Közúton az újszerű oldalfal-kialakítással csökken a gördülési
ellenállás és az üzemanyag-fogyasztás. A bordák alapjánál a bordaközi teraszok segítenek a sár kiforgatásában, az abroncs öntisztulásában. A méretválaszték: VF 520/60R28 149D, VF 600/60R28
157D, VF 600/60R30 158D, VF 650/60R38 166D, VF 710/60R38
171D és VF 710/60R42 173D.

■■Alacsonyat, de nagyon pontosan
Az IF/VF gumik kilométer-teljesítménye, menettulajdonsága,
kanyarvétele és fékútja a gyártó által megszabott – 0,8 és 1,2
bar közötti – légnyomás betartásától függ. A túlságosan magas
légnyomás rontja a komfortot és növeli a kopást, ha pedig az
Alliance 354 AGRIFLEX + VF permetezőgép-gumiabroncs
abroncsban túl kevés a levegő, a fokozott igénybevétel túlmesebb mintázata a sűrűbben elrendezett bordázatnak köszönhe- legedéshez vezet. Ennek következménye az abroncs károsodása,
tően – a standard AS abroncsokkal összehasonlítva – hosszabb legrosszabb esetben a futófelület leválása lehet. A légnyomást
hideg keréken legalább heti gyakorisággal mérni kell!
élettartamot és jó öntisztulást biztosít.
Az ATG a 2015. évi AGRITECHNICA kiállításon bemutatta
Tátrai György
a permetezőgépekhez javasolt új VF-gumikat is Alliance 354
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ISOBUS utólag – megéri!
Lapunk előző számában a mezőgazdasági erő- és munkagépek közötti „kommunikáció”
szabványosított módjáról, az ISOBUS-rendszerről írtunk. Ez a betűszó az „ISO” nemzetközi
szabvány és a „BUS” (Binary Unit System – bináris egységű rendszer) rövidítés összevonása.
A folyamatos oda-vissza irányú digitális adatforgalommal a gépek teljesítőképessége a lehető
legjobb munkaminőséggel, a termőhelyi adottságok messzemenő figyelembevételével
használható ki. ISOBUS nélkül nincs precíziós mezőgazdaság.

A munkagépeken egyre gyakrabban találkozunk fedélzeti mun- 2. táblázat: ISOBUS-vezérlésű munkagépeket gyártók közepes
kaszámítógépekkel, úgynevezett jobcomputerekkel, amelyek a motorteljesítményű traktorokhoz (kiragadott példák)
sikeres, pontos munkavégzéshez szükséges adatokat gyűjtik és
Gép/Gyártó
Munkagépek gyártói, 91–135 LE traktorokhoz
feldolgozásra továbbítják a központi terminálhoz. A 90 LE alatti,
Kverneland, LEMKEN
EKE
MTZ-osztályú traktoroknál főként vetőgépek, műtrágyaszórók,
VETŐGÉP
Grimme, HORSCH,, Köckelring, Kverneland,
permetezőgépek, valamint rendfelszedő kocsik és bálázók forPöttinger, Väderstad, Vicon
dulnak elő az „okos” kategóriában (üdítő kivétel egy egysoros,
BURGONYAÜLTETŐ
GÉP
Grimme
gyűjtőtartályos burgonyabetakarító gép – 1. táblázat).
A középkategóriás traktoroknál szinte korlátlan az ISOBUS- MŰTRÁGYASZÓRÓ
Bogballe, Kverneland, Amazone
vezérlésű gépek kínálata, sőt egyes ekék is ilyenek (lásd a 11-féle
PERMETEZŐGÉP
Caffini, FARMGÉP, HARDI, LEMKEN
munkagépet kínáló gyártók 2. táblázatát). Ezek a gépek csak
ROTÁCIÓS KASZA
Pöttinger
akkor használhatók eredményesen, ha a traktoron van az ada- RENDKÉPZŐ
Krone, Pöttinger
tokat feldolgozó vezérlőterminál mellett az adatátviteli kábel
1. táblázat: ISOBUS-vezérlésű munkagépek kisebb motorteljesítményű traktorokhoz
(Kiragadott példák, 2016. évi gyártói és forgalmazói közlés alapján)

Gép/Gyártó
VETŐGÉP
Kverneland
Pöttinger
Vicon

50–90 LE motorteljesítményű traktorhoz
Accord Optima e-drive 6, 8 soros pneumatikus szemenként
vető, vontatott
Vitasem mechanikus gabonavető, 3 m
Aerosem pneumatikus gabonavető, 3 m
Rau Unicorn 6, 12 soros mechanikus szemenként vető
(3–6 m)

MŰTRÁGYASZÓRÓ
Bogballe
Kuhn
Kverneland
Amazone
PERMETEZŐGÉP
Caffini
FARMGÉP
LEMKEN
KÖRBÁLÁZÓ
KUHN
RENDFELSZEDŐ KOCSI
Pöttinger
BURGONYABETAKARÍTÓ
Grimme

M2Wbase 1250, súlymérős
Axis 30.1 W, súlymérős, sebességarányos
Exacta CL EW 1100, súlymérős
ZA-V 700 Tronic, mérlegrendszer, gyors beállítás
Genius 1000, 15 m
Starter Small 2200, 18 m
KERTITOX 3000; 4200; 6000, 24–30 m vontatott
KERTITOX 1600/24 függesztett
KERTITOX 1000/18 vontatott
KERTTITOX VEKU 1000 frontpermetező
Sirius 10/900;1300, max. 15 m
Albatros 9/2000, max. 24 m
VB 2265; 2295
Euroboss 250; 290; 350; 370
Primo 351; 401; 451, 501, 701; 801
SE 75-55 egysoros, gyűjtőtartálya 5,5 t

RENDFELSZEDŐ KOCSI
KÖRBÁLÁZÓ

Krone, Pöttinger
Krone, Kuhn, Pöttinger

SZECSKASZÁLLÍTÓ KOCSI

Fliegl, KRONE, Pöttinger

BURGONYABETAKARÍTÓ

Grimme

fogadására szolgáló dugaszaljzat és a traktor saját adataival
dolgozó jobcomputer is. Ez utóbbi elektronikus fogadó-feldolgozó egységet ECU-nak hívják, megkülönböztetve a munkagép
jobcomputerétől. Ide érkeznek be a traktor szenzoraitól a munkagép számára fontos információk, például a haladási sebesség,
a TLT-fordulatszám, a teheremelő hidraulika helyzete és a menetirány. Ezek – és csúcskivitelben a GPS – alapján vezérli a traktor
központi terminálja a munkagépet, sőt újabban a munkagép
visszajelzésére válaszul magát az erőgépet is!
Az „egyszerű” vezérlésen túl az ISOBUS-terminálokról teljes
értékű, ISO-XML formátumú dokumentáció kérhető le (megművelt terület, az ehhez szükséges idő, kijuttatott mennyiség).
Az összesített adatok kimenthetők pendrive-ra.
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Az IsoMatch Tellus GO kezelőelemei és csatlakozói
fo300
univerzális terminál
traktor-ECU funkciókkal

MHON|]|VtWĘDOM]DW
ISO 11786
szenzorok: radar
sebesség
TLT
KiWVyIJJHV]WĘPĦ
KiWVyIJJHV]WĘPĦ DQDOyJ

munkagépEHOVĘ ISOBUS-dugaljzata
ISO11783

traktorkábel,
akkukábellel

hátsó ISOBUS-dugaljzat
ISO11783
akkumulátor

A középkategóriás traktorok némelyikének ugyan nincs teljes
ISOBUS-felszerelése, de jelközvetítő aljzatuk már lehet. Innen kaphatja az univerzális terminál a munkagép sebességarányos vezérlésének alapadatait. Az MTZ-kategóriájú traktoroknak viszont
semmiféle előkészítésük nincs. Az utánszerelő készletek szállítói
ennek megfelelően tovább tagolják kínálatukat attól függően,
hogy a traktoron van-e jelközvetítő aljzat, korábban beszerelt
saját jobcomputer (ECU), illetve rendelkezik-e ilyen funkcióval

– STANDARD, például villanymotorokkal meghajtott vetőelemekkel dolgozó vetőgépekhez. Ezek eleve rendelkeznek a sebességet és a munkahelyzetet visszajelző szenzorokkal. Egy terminálra és az ISOBUS-traktorkábelre van csak szükség.
– BŐVÍTETT, például egy permetezőgép sebességének és munkahelyzetének vezérlésére akkor, ha a traktoron nincs ilyen szenzor. A legjobb, ha az ECU-funkciókat a terminál is „tudja”. Az ilyen
összeállítás joystickkel könnyebben kezelhető, mint csupán a
terminál billentyűzetével.
Mindkét változat kiegészíthető a szükséges pontosságú GPSnavigációval és megfelelő jelfeldolgozó szoftverrel.
– FELSŐ SZINTŰ, például vetőgépekhez, kultivátorokhoz (mint
a BŐVÍTETT, de nagy pontosságú GPS/Glonass RTK-vevővel, a
teheremelő hidraulika és a TLT szenzoraival).
Részletesebben: www.wtk-elektronik.de, itthon: www.farmgep.hu
Permetezőgéphez például az alábbi összeállítás teljesen megfelel, akár joystick nélkül is.
A Kverneland-csoport „IsoMatch Tellus GO” univerzális terminálja utólagos beszerelésre kimondottan alkalmas. Bekötéséhez
ISOBUS-traktorkábelre és saját ECU-ra van szükség. A táblatérképre alapozott, precíz munkához természetesen GPS-alapú
helyzetmeghatározó rendszer is kell.
Alapszolgáltatása kiegészíthető az IsoMatch GEOcontrol alkalmazással. Ez a – műszerbe már betáplált – alkalmazás egy licenckulcs megvásárlásával aktiválható: ekkor a szakaszvezérlés és a
differenciált kijuttatás is működik. A szolnoki Kverneland Group
Hungária Kft. – hu.kvernelandgroup.com – az általa forgalmazott
Exacta súlymérős műtrágyaszórókhoz vállalja ennek az ISOBUS
rendszernek a beépítését a nagyobb MTZ vagy akár Zetor Major
típusokba is. Közepes és kisgazdaságok tábláin a tökéletes, átfedés nélküli kijuttatással 5-10% műtrágya-megtakarítás érhető el.
Bérvállalkozók, gépüzemeltetési közösségek verhetetlen érve!

■■Az “IsoMatch Tellus GO” kezelőelemei és csatlakozói
Az ISOBUS- rendszer utólagos beszerelésének költsége egy
kisebb teljesítményű traktor új árának 5-10%-át teszi ki.
6 7

8

9
10
11
12

az univerzális terminál. Mivel szinte minden egyes traktor más
ISOBUS-felkészítést igényel, nehéz az egyes gyártók ajánlatait
összevetni. Egy biztos: érdemes az ISOBUS utólagos beszerelését
fontolóra venni a meglepően jó ár-érték arány és a rendszerrel
elérhető többlethozam vagy éppen megtakarítás miatt is!

■■ Kihez fordulhatunk?

4

5

13

14

1 – 7” érintőképernyő; 2 – Tíz nyomógomb, LED-világítással; 3 – Forgatható kapcsoló; 4 – be/ki kapcsoló; 5 – ISOBUS Shortcut rövidre
záró kapcsoló; 6 – 9 tűs ISO11783 kábelcsatlakozó; 7 – Áram- és
ISOBUS-bemenet; 8 – Hangszóró; 9–10 – USB 2.0 csatlakozóaljzat;
11 – RJ45 Ethernet csatlakozó; 12 – Kamerabemenet; 13 – Traktor
ECU bemeneti jel; 14 – RS 232 csatlakozó

A MÜLLER-Elektronik utólagos beszerelésre alkalmas, ISO 11783
szabvány szerinti komplett megoldásai, a „Jobcomputer nélküli
alapfelszerelés” vagy „Jobcomputerrel ellátott traktor alapfelszerelése” elnevezésű készletei saját fejlesztésű, univerzális terminált Következő lapszámunkban üzemgazdasági adatokkal támasztjuk
használnak. Bővebben: www.mueller-elektronik.de, képviselője: alá azt a tényt, hogy még egy ISOBUS-vezérlésű eke is – amely csak
nagyon drágán hozható fel erre a szintre – már évi 60 hektár szánwww.agrarin.hu.
A WTK-Elektronik startup-cég feltételezi, hogy a traktoron tásteljesítmény felett „megéri a pénzét”.
semmiféle előkészítés nincs, és ennek megfelelően három, egyDr. Tátrai György
másra épülő felszereltségi szintet kínál:
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ISOBUS ekén – kifizetődő?
A világszerte elterjedt, szabványos ISOBUS lehetőséget kínál arra, hogy bonyolult
munkagépeket két hidraulikatömlőn keresztül bekötve, a traktorfülkéből egyetlen
jelkábellel, munka közben folyamatosan vezéreljük. Ekéknél erre eddig kevesen gondoltak,
pedig a LEMKEN és a KVERNELAND már ki is rukkolt a megoldással!

Az ekespecialista LEMKEN a világon elsőként oldotta meg a váltvaforgató ekék
ISOBUS-vezérlését, amelyet az Agricultural
Industry Electronics Foundation (AEF)
ellenőrzött és tavaly jóvá is hagyott.
Az ISOBUS-terminálról vezérelhető az első
ekefej fogásszélességének automatikus
beállítása a traktor hátsó kerekéhez; a
szállítási és a munkahelyzet közötti átállítás; az első ekefej munkaszélessége, a
munkamélység és a dőlésszög, valamint a
kiválasztott nyomvonal követése kiegyenesített barázdákkal (RTK/DGPS).
Az igazi babérokat mégis a jobban
kommunikáló Kverneland 2500 i-Plough®
ISOBUS-vezérlésű váltvaforgató ekéje
aratta le. Legutóbb a legendás Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokra hasonlító
angol CEREALS 2016 „örömünnepen” június végén lett kategóriájában első díjas!
Ez az eke a terminálról, a traktorfülkéből
állítható át szállítási helyzetből tökéletes
szántási helyzetbe, miközben a beállítások megőrződnek. A talajadottságoktól
A LEMKEN Juwel ekéje ISOBUS-vezérléssel

■■Az eke beállítása: művészet
A szántási mélység állítása komoly
szakértelmet kíván és sok munkával jár.
A támkereket, az első ekefej fogásszélességét, az oldalirányú dőlést és a
függesztőmű felső kitámasztókarját
és a traktor jellemzőitől függő alapbeállításokra már előzetesen is sor kerülhet.
Traktorváltás vagy a körülmények változása esetén az eke néhány gombnyomással
átállítható.
Az eke hihetetlenül egyszerűnek tűnő
vezérlése a http://tinyurl.hu/TzZm/ videón követhető.
A 2500 sorozatú i-Plough® képes
arra, hogy tarlón járó traktornál GPSirányítással a minél egyenesebb szántás
érdekében automatikusan változtassa
fogásszélességét. Barázdában járva eddig
az ekét mindig az utolsó barázda vezette
meg. Most már ez is önműködő korrekcióval történik, azaz az „okos” eke ekkor is
gondoskodik önmaga egyenesben tartásáról.

A LEMKEN jobcomputere a „TurnControl
Pro” forgatóművön
mind-mind állítani kell. Nem szeretünk a
vezetőfülkéből gyakran ki-, majd beszállni, ezért a lehető legegyszerűbb megoldást választjuk: a megkívánt legnagyobb
mélységre állítjuk be az ekét, és a teljes
területen így szántunk.
A következmény: eketalp- és üzemanyag-pocsékolás. Hatékonyabb és
növénytermesztési szemszögből is ésszerűbb a termesztendő növényhez és a
mindenkori talajviszonyokhoz igazítani
a szántási mélységet. Így például ősszel
nedves talajon, kukorica után, búza előtt
30 cm helyett jobb a 20 cm mélységű
szántás. Mélyebb átforgatásra érzékenyebb kultúráknál, száraz talajon van
szükség. Ilyenkor akár a korábban képződött eketalp is feltörhető.
Egy német méréssorozatból kiderült,
hogy könnyű és középkötött talajon
egyedül a vonópont helytelen beállításával körülbelül 18%-kal növekszik a
vonóerő-szükséglet. Ha ehhez még az
eke oldalirányú dőlését is helytelenül
állítják be, akkor akár 33%-kal is nőhet a
vonóerőigény. Ezeknél a vizsgálatoknál
vigyáztak arra, hogy a vonópontot és az
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KVERNELAND 2500 i-Plough®: a szántóversenyek intelligens sztárja
oldalirányú dőlést csak annyira állítsák el,
hogy a felületes szemlélő ne vegyen észre
semmiféle eltérést az optimális szántásképhez képest.
Az ekét csavarorsók segítségével mindig be lehet állítani az igazán optimális
helyzetbe. A mindennapi rutin során az
ezzel járó nagy ráfordítás és a szántás
eredményének hiányzó ellenőrzése miatt
ezt gyakran elhanyagoljuk. Ráadásul az
egyszer megtalált jó beállítást visszaidéző
értékek is hiányoznak, ezért inkább óvatosak vagyunk, mert attól félünk, hogy
az újbóli beállítás esetleges rossz szántásképe után nem tudjuk visszaállítani az
eredeti, jobb állapotot.
És ez nem csak ekéknél van így! A német
JKI intézet (Braunschweig, Voßhenrich)
vizsgálatai szerint erősen változó kötöttségű talajon, tarlóhántásnál a helyesen
megválasztott művelési mélységgel az
üzemanyag-felhasználás akár 50%-kal is

A Tellus univerzális terminálról indítható
a szántás, a felkapcsolás, a nyomkövetés,
a szállítási helyzet, az előzetes beállítások
és az elvégzett munka dokumentálása

csökkenthető, miközben a területteljesítmény közel kétszeresére nő.
A művelőszerszámok menet közbeni
állításához például hidraulikus munkahengerekkel lehet a hagyományos orsókat mozgatni. Egy-egy ilyen állításhoz a
traktoron kettős működésű vezérlőszelepre van szükség. A vezérlőszelepek és
a hidraulikacsatlakozók száma azonban
traktoroldalról korlátozott, hiszen komoly
költségvonzata van. A hidraulikatömlők
nagy száma és a beállítás nehéz ellenőrizhetősége eleve akadályozza a tényleges
kivitelezést.
Elegánsabb megoldást kínál a menet
közbeni állításra a terjedő ISOBUS rendszer.

■■ Mit eredményez ekén az ISOBUS?
A német mezőgazdasági kamara szakértője, Norbert Uppenkamp a műszerköltségeket és a segítségükkel megtakarítható gázolajat német árakon kalkulálta, de
mivel ezek az értékek teljesen azonosak
a hazai árakkal, mi inkább forintosítjuk az
eredményt.
Egy eke ISOBUS-vezérlésre alkalmassá tétele a többi munkagéphez képest
drága. A saját fedélzeti számítógépen – a
jobcomputeren – kívül útjeladókkal ellátott hidraulikus munkahengerekre van
szükség a támkeréknél a munkaszélesség,
a vonópont, az első eketestnél a fogásszélesség és az oldalirányú dőlés állításához.
Ezenfelül egy külön szeleptömb is kell
magán az ekén.

Ennek a költsége kereken 950 000
forint akkor, ha a traktoron van már egy
univerzális terminál. Ha az ekéhez külön
saját terminált kellene beszerezni, akkor
ez a költség már 1 400 000 forint. Ennek
éves amortizációs költsége – 15% amortizációval számolva – 142 500 forint/év,
illetve 210 000 forint/év. Ezt kell összevetnünk azzal a haszonnal, amelyet a szántási mélység gyors és egyszerű változtatása,
valamint az eke optimális beállítása eredményez.
Tételezzük fel, hogy az őszi árpakukorica-őszi búza vetésforgóban ISOBUS
nélkül mindig 30 cm mélyen szántanánk.
ISOBUS-vezérlésű ekével azonban árpa
alá 30 cm, kukoricánál 25 cm és búza alá
20 cm mélyen fogunk szántani. Az ehhez
szükséges üzemanyag 30 l/ha, 25 l/ha
és 20 l/ha. Ebben a vetésforgóban tehát
átlagosan 5 l/ha gázolaj takarítható meg,
ami a 335 Ft/l körüli üzemanyagár mellett
1675 Ft/ha megtakarítást eredményez.
Ha az eke vonóerőigénye is csupán
szerény 10%-kal csökken, akkor ez 25
l/ha gázolajnál 2,5 l/ha – további 840
Ft/ha – megtakarítást jelent.

Szállítási helyzetbe kapcsolva az eke konfigurációja automatikusan változik
A többletberuházás a most felvezetett példánál az igény szerint változtatott szántási mélység révén már évi 85
hektárnál – meglévő traktor-ISOBUS esetén –, illetve évi 125 hektárnál – ekéhez
vásárolt külön terminálnál – megtérül.
Ha feltételezzük – és joggal! –, hogy az
optimális beállítás révén a vonóerőigény
legalább 10%-kal csökken, akkor évi 57
ha, illetve 85 ha szántása esetén is megtérül a beruházás. Ha a talaj kötöttsége,
állapota, a szántási mélység és az erőgép
gyakran változik – ami bérvállalkozóknál
és gépüzemeltetési közösségeknél nem
ritka eset! –, még jobb eredményre számíthatunk.
Dr. Tátrai György

Elefánt- vagy rovarméretűek
lesznek a mezőgazdasági robotok?
Nő a képzett gépkezelők iránti igény,
de „digitális írástudókra” más, jobban fizető
állásokban is szükség van. Rövidesen minőségi
ugrás következik be a termelőeszközök
piacán, aminek első jeleit látjuk, de nem
vesszük elég komolyan. Pedig már itt vannak
a vezető nélküli traktorok és betakarítógépek,
a táblatérképezést is végző drónok, valamint
a gyomirtó és egyelő-, a szántóföldi
anyagmozgatást megoldó, takarmányozóés fejőrobotok.

agribotok termeljék meg. Az amerikai Tractica átfogóan elemezte az agribotok piacának lehetséges jövőjét. Szerintük a 2015-ben
még mindössze 3 milliárd dolláros piac 2024-re eléri a 73,9 milliárdot. Ütemét tekintve ez egybevág az USDA, BofA Merrill Lynch
becsléseivel, amelyek szerint a 2013-ban mért 817 millió dolláros
piac 16,3 milliárdra emelkedése várható 2020-ra.

■■ Robotikában vezető cégek

darabszám

millió dollár

A Tractica szerint a mezőgazdasági szektor robotizálásában élenjáró cégek a következők: AGCO, AMAZONEN-Werke,
Mezőgazdasági termeléssel ma már fele annyian foglalkoznak Autonomous Solutions (ASI), Autonomous Tractor Corporation,
hazánkban, mint tíz évvel ezelőtt. A gazdák többsége „elörege- CLAAS, CNH Industrial, DeLaval, GEA Group, Harvest Automation,
dett”, de még nem hagy fel a munkával. A KSH adatai szerint
1. ábra
a gazdálkodók 31 százaléka 65 év feletti, átlagéletkoruk 56 év.
Mezőgazdasági robotok piacának
Nincs ez másképpen a világban sem. Ma a mezőgazdasági dolvárható alakulása
gozók átlagéletkora az Egyesült Államokban 58,3 év, nyolc évvel
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Már nem kell már sokat várni arra, hogy a tányérunkra kerülő
ételt ne szorgos emberi kezek, hanem robotok, az úgynevezett
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■■ Mezőgazdasági robot=Agribot

Forrás:Tractica
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John Deere, Kinze Manufacturing Inc., Lely, Shibuya Seiki,
Trimble NavigationYamaha Motor Company és Yaskawa Electric
Corporation.

■■ Például…
Ma már szinte minden mezőgazdasági tevékenységre találhatunk robotokat, igaz, egyeseket még csak kísérleti fázisban. Ilyen
például a San Diegó-i Vision Robotics által fejlesztett narancsszedő robot, amely először háromdimenziós modellt képez a fákról,
és ezt követően kezdi meg a gyümölcsök szüretelését. Ennek
köszönhetően képes az azonos méretű vagy azonos érettségi
szintű gyümölcsöket különválogatni, ami például a szupermarket számára igen értékes tevékenység.
Vagy nézzük a University of California egy tanulmányában
említett mazsolaszüretelő robotot. Míg 2006-ban egy egyholdnyi
területen 494 dollárért lehetett mazsolát begyűjteni a hagyo- Az autonóm SPIRIT kombájn – fotó: Autonomous Tractor
mányos kézi módszerrel, 2008-ban egy robot ugyanezt már 282 Corporation
dollárért megoldotta.
Egy kis öntözőrobot segíti a MIT üvegházi paradicsomterme- bálázót vagy kultivátort működtesse, miközben a másik oldalon
lését is. Minden egyes növényt szenzor figyel. Ha a növény kicsit is dolgozik valaki. Mindezt vezető nélkül. Esetleg ott is lehet
kiszárad, jön a robot és megöntözi. Ha pedig a szenzor szerint hagyni, hadd dolgozzon egyedül, amíg az irányító személy a saját
érett paradicsom van a tövön, a robot csak azt szedi le.
dolgával van elfoglalva.
Vezetőfülke nélkül a robotkombájnon is bőven marad hely egy
többtonnás magtartálynak. Esetünkben ez az „elefánt” változat.
Az automatizált határbejárásra használható robot segíthet
olyan kritikus helyzetben gyorsan meghozandó döntésekben,
mint az állomány érettségéhez igazodó betakarítás vagy vízkárok esetén az elvezetéshez szükséges intézkedések meghozatala.
Háromdimenziós kameráinak észleléseit a számítástechnikai
felhőbe gyűjti, és a biztonsági őrök számára valós időben természetesen online is megjeleníti. A változásokat felismerő Leica
MapFactory Auto CAD-jának mérési pontossága két-három centiméter. Gyomirtásnál a méretbeli vita már eldőlt. Itt a kisméretű,

A Kinze „dróntraktorát” a kombájnvezető által felülbírálható GPS
vezérli
Az egymást harmonikusan vezérlő gépek mintapéldája a Kinze
nemes egyszerűséggel „dróntraktornak” nevezett fejlesztése.
A kombájn és a közúti szállítójárművek közötti kapcsolatot
megteremtő átrakodókocsi a tábla szélén várakozik. A kombájn hívójelére beáll a betakarítógép mellé és felveszi annak
sebességét. A kocsit vontató traktor a táblatérkép alapján, GPSnavigációval közlekedik, így elkerüli az esetleges akadályokat.
Mindezt természetesen sokféle radar- és ultrahangos elven
működő érzékelő segíti, de a lényeg, hogy a traktoros gépcsoportot a kombájn gépkezelője is irányíthatja. Az ürítés befejeztével a kombájnos visszaküldi a kiközelítőkocsit a tábla szélére,
ahol a kocsi tartalma a várakozó járművekbe üríthető.
Egy másik példa az AGRITECHNICA kiállításon látott „Robot
Tractor”, amely képes arra, hogy a tábla egyik oldaláról induló IBEX, a szelektív gyomirtó robot – fotó: Syngenta
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„rovarszerű”, rendkívül mozgékony robot a jobb választás, de azért
a nagyobb, emberi erővel vezetett permetezőgépekről sem kell
lemondani. A táblán fel-alá kószáló, különböző feladatukat ellátó
kisebb robotok már ma is meg tudják vizuálisan különböztetni
a gyomot a haszonnövénytől. A gyomot elölik és továbbmenve
megkeresik a következőt, hogy azt is megsemmisítsék. Képesek
észrevenni és eltávolítani például a parlagfüvet vagy a disznóparéjt.
Lassan meg kell barátkoznunk a tucatnyi kis gyomirtó droid
gondolatával, amelyek ide-oda rohangálnak a gazdaság területén. Olyanok lesznek, mint a Roomba porszívó robotok, amelyek,
amint elég világos van az optikai szenzorok működéséhez, már
dolgozni kezdenek, és csak később térnek vissza akkumulátoraik
feltöltése céljából. A gyomirtó robotok három vagy négy alkalommal is kimennek a területre, végezve a rájuk bízott gyomirtási
feladatokat.
A lánctalpas IBEX a legnehezebb terepen is boldogul, akár 45 Gyomirtó robotok a Syngenta jövőképe szerint – fotómontázs:
fokos emelkedőkön is felkapaszkodik, szenzorai segítségével Kunochan
pedig felkutatja és azonosítja a gazokat, amelyeket azután robotkarja segítségével célzott permetezéssel irt ki.
Amikor ezek majd megjelennek a piacon, egyszerű lesz a
Jelenleg 15 centiméter sugarú körben juttatja ki a gyomirtó választás is. Az elvégzendő feladat ismeretében mindenki maga
szert, nemsokára azonban egyenként is képes lesz kiiktatni a dönti el, hogy gazdaságában teherbíró elefántra vagy mozgégyomokat.
kony rovarra van-e szüksége.
Ez most még túlzásnak tűnhet, de a munkabérek növekedése
és a munkaerő csökkenése miatt korábban valóra válhat, mint
Dr. Tátrai György
gondolnánk. A kutatók keményen dolgoznak olyan vizuális
rendszer kifejlesztésén, amely megbízhatóan különbözteti meg FORRÁS http://www.videkesgazdasag.hu/admin/data/file/1128_ksh_agrya_kiadvany_
fiatal_gazda.pdf
a gyomot a kultúrnövénytől (akár a sorban is). Mivel a fedélzeti https://www.tractica.com/research/agricultural-robots/
számítógépek processzorai egyre olcsóbbak, az áttörés a küszö- Willie Vogt: A robot question: Elephants or spiders? July 14, 2016, Farm Industry News
Blog
bön áll.
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